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KARL DEN ELFTES REGERING.

/emtc l)tiftct.

BERÄTTELSE

KÄRL dM ELFTE

HANS SAMTIDA AF KONUNGAHUSET OCH AF
HÖGADELS- OCH RÅDS-PARTFET.

FÖRSTA KAPITLET.

OM KONUNG KARL DEN ELFTES PERSON.

lionung Karl den elfle var af medelmåttig längd, kanske

något derunder; växten tämmeligen vacker, benen väl-

bildade, fötterna små, händerna deremot stora. Bet synes^

sade man, att de blifvit skapade för redxiklionen.

Kroppsstyrkan var betydlig; dock mindre af anlag

än härdning. Hållningen hade ingenting kungligt eller

vördnadsbjudande; och gången vanställdes genom haltning,

följden af ett benbrott.

Enligt beskrifningar och porträtter hade utseendet icke

någonting obehagligt, utan snarare tvärtom. Ögonen voro

små men lifliga, hakan spetsig, kinderna röda, läpparne

af samma färg och tämligen stora. Drägten var i all-

mänhet ganska tarflig. Vanligtvis bar konungen en blå

Fryxeltt Ber. XIX. J



åtsittande rock^ och vid sidan en stor huggvärja. De så'

kallade spatservärjorna kunde han aldrig tåla; utan be-

spottade dem med namn af »fransyska knifvar». De flesta

afbildningar visa honom för öfrigt i elghudskyller, stun-

dom med harnesk, och nästan alltid med stora ryttarstöQar

och den omtalade huggpampen. Han var i detta, liksom

i mycket annat, en förebild till Karl den tolfte och dess-

ryktbara karoliner. Likasom de tänkte också Karl den

elfte aldrig pä någon prydnad, utan sökte utmärka sig

just genom enkelheten af sin drägt. En enda punkt

gjorde härifrän ett besynnerligt undantag. Hans mörka

hår var nämligen ganska vackert. Han vårdade och put-

sade det ock med mycken omsorg; och när det tidigt och-

redan vid 32:a året började gråna, anlade han en af de

långa riklockiga peruker, som nyttjades under Ludvig de»

fjortondes tidehvarf; en utstyrsel, som ingalunda öfverens-

stämde med den i öfrigt enkla drägten.

Vi hafva redan ordat om hans färdighet i kropps-

öfningar l) eller i exsesisjum corporiis^ som han sjelf kal-

lade och stafvade det. Förhällandet med hälsan skall fram-

deles omtalas, nämligen då vi komma till berättelsen om-

konungens sista sjukdom.

Karl deu elftes flesta själsförmögenheter voro snarare

under än öfver medelmåttan; minnet tämligen godt, men
förmågan att uppfatta och genomtränga mer invecklade

saker icke serdeles stor. I vanliga, hvardagliga ämnen
såg han dock redigt och klart och utan att förvillas af

några fördomar. Skarpsinnigheten skulle måhända hafva

kunnat än mera uppöfvas, ifall hans undervisning blifvit

drifven med större allvar. Men vi känna den slapphet,

som härvid ägde rum, och huru man lät den blifvande

konungen taga sig allt för mycken frihet, allt för stort

sjelfsvåld 2). Deraf föranleddes ock mycken okunnighet i

en hel hop vigtiga eller vanliga ämnen. Sådant bevitt-»

<) Se 15. 9.

2) Se IS. &



nades af hans egenhändiga bref, der man fick läsa, t. ex.

Munking i st. f. Miinchen, Fenesiansk i st. f. Venetiansk,

mennigsjor i st. f. människor, gos i st. f. gods, ersetiga

i st. f. ersätta, sjönden i st. f. skynden, angasieren i st. f.

engagera o. s. v. i). Afven sammansättningen var oftast

felaktig och vanställd af omeningar. Den egentliga huf-

vudmeningen med hvarje bref kunde dock lätt nog förstås,

och denna gick beständigt rakt pfi saken och var ofta klok

och välgrundad; i synnerhet derföre, att han aldrig begaf

sig upp i rymder, som lågo öfver fattningen. Ungefär på

samma sätt var det med talet. Han hade svårt efter or-

den, än svårare efter sammansättningen. När han skulle

besvara en höflighetsbetygelse, eller offentligen yttra några

sammanhängande ord, misslyckades han nästan alltid; i

synnerhet, dä det gällde icke blott att tala, utan att hålla

tal. Deremot gick det mycket bättre, när han skulle helt

enkelt säga sin tanke om några verkliga förekommande

mål, t. ex. under öfverläggningarna i rådet eller i revisio-

nen. Man hörde honom då tämligen snart och redigt

uppfatta hvarje tvistefrågas hufvudpunkt och dereffer yttra

sig både kort och rakt på ämnet.

Någon serdeles förmåga att pä ett storartadt sätt be-

handla ärenderna hade han likväl icke. Detta tycker man
sig finna af hela hans styrelse och oaktadt de många

verkligen stora ting, som under densamma utfördes. För-

hållandet röjde sig allratydligast i den smäaktighet, till

hvilken han ej sällan förföll, och genom hvilken han onö-

digtvis förspillde mycken både tid och kraft. .VolstSnds-

männen påstodo, att han ofta arbetade utan rigtig plan,

och att han af småsinne och misstänksamhet ställt så till,

att icke en spik, icke en trumma kunde utlemnas utan

hans vetskap och underskrift. Stundom använde han flere

dagar med att man för man mönstra hela regementen

ryttare eller soldater. En gång tillbragte han i Uppsala

4) Bielkeska arkiv. p4 Thureholm. Flere bref från Karl
den olfte till Nils Bielke.



4

nära nog en hel vecka med blott ett enda kompani af

adelsfanan, hvarvid han med egna ögon granskade hvart-

enda stycke af beklädnaden, till och med remmarna i sa-

deln; och skar med egen hand sönder allt, som icke öfver-

ensslamde med föreskrifterna. Det skedde, sade han, på
det alt dylikt underslef skulle hädanefter icke ens försökas.

Ett bland dessa uppträden blef pä sin tid mycket omta-

ladtj och det icke utan begabbande tillägg.

Vid slagtarhuset i Stockholm hade man nämligen som

väktare en björn bunden. Denne ryckte en säng till sig och

begynte bita och sarga ett barn, som kommit honom för

nära. En gardes-soldat gick förbi, såg barnets fara och

ville frälsa det. Han drog derföre sin värja och började

hugga pä vilddjuret. Men klingan var så slö, alt björnen

icke aktade krigarens anfall, utan ref barnet helt och hållet

ihjel. Med hvarjehanda speord anmärkte nu klanderpartiet,

huru fäderneslandets dyrlejda försvarare icke raägtade

skydda ett enda dess barn; och det icke ens mot ett djur.

Saken och gäckeriet härmade Karl så mycket mer, som

han på soldaterna och krigsväsendet offrat det mesta af

sin tid, och af rikets tillgångar. Han anställde derföre

med gardet en mönstring mycket noggrannare, än de

förra. Denna gången höll han nämligen i sin hand en

pennfjeder, med hvilken han sjelf undersökte soldaternas

huggvärjor, och huru vida dessa voro tillräckligt skarp-

slipade o. s. v.

Några smygskrifvare vilja påstå, det Karls benägenhet

^att fördjupa sig i enskildheter blifvit med flit underhållen

af åtskilliga bland hans omgifning. Afsigten skulle hafva

varit att derigenom hindra honom från närmare kännedom

af en hop mycket vigligare, men för dem sjelfva kinkiga

förhållanden.

Såsom vi veta, hade Karl den elfte i sin ungdom
;haft mycket sjelfsvåld. Under de många lekstunderna om-
gafs han af en hop personer, hvilka, dels af böjelse, dels

I

af lycksökeri, understödde och smickrade hans naturliga

benägenhet för ett råare umgängessätt. I sällskap med



dylika vänner och tjenare, behöfde den unga konungen

aldrig lägga band på silt af naturen häftiga lynne. Att

ett sådant umgänge och en sådan uppfostran skulle

föranleda menliga följder, det insågs redan tidigt och

af något hvar. Pontinus framkastade till och med i

sina predikningar en och annan varning derom. Rådet

sökte också undanrödja hemälte skadliga förhållanden 1),

men fåfängt; ty dels voro dessa herrar sjelfva för mycket

slappa i alla sina förelag och således också i detta; dels

motarbetades de af enkedrottningen, som såg genom finger

med dessa sonens oarter. Man sade ock, att den sjelf råe

och framfusige Johan Gyllenstierna berömde grofkornigheten

i konungens uppförande, såsom det der just vore passande

för en rättfram, ärlig och kraftfull herre. Så utbildade

sig nästan obehindradt Karls redan af naturen medfödda

anlag för råhet och förhetsningar; och den prins, som

skulle beherrska ett helt folk, fick aldrig lära att beherrska

sig sjelf. Sorgliga följder af detta fel, denna försummelse

utmärkte ock hela hans lefnad och föranledde ofta så häf-

tiga utbrott, att de långt mera vanhedrade honom sjelf,

än de personer, som deraf skulle förkrossas. Nu-tiden

skulle knappt kunna tro möjligheten af dylika uppträden.

Under mönstringarna hände stundom, att han sjelf utde-

lade tillfälliga bestraffningar; till och med, att han med
flata värjan slog kaptenerna kring öronen. För handen,

käppen eller värjan var, när sinnet rann på honom, ingen

säker, icke ens de högsta ämbetsmännen, och allraminst

hans egna gunstlingar. Slagen beledsagades af svordomar

och af skällsord, hvilka voro, om möjligt, än mera skym-

fande. Vid en obetydlig tvist förifrade sig den då blott

21-årige konungen sä svårt, att föremålet derför, den 60-

årige fältmarskalken Ilelmfeldt, var nära att få smaka

knytnäfven. Djupt kränkt af ett sådant bemötande, an-

höll den gamle krigaren om afsked; men saken bilades.

En annan gång blef Karl uppretad mot Hans Wachtmei-

4) Se 15. 5, 9.
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ster och satte efter honom med värjan, andra säga käppen

i hand och i en sådan förbittring, att Wachtmeister mäste

springa och gömma sig undan, tills konungen hunnit lugna

och sansa sig. Vid en mönstring i Uppsala felades en man
af kapten Liewens kompani. Brodern, gardes-öfversten, an-

mälte dä, all den frånvarande karlen låg sjuk. Konungen,

som var vid däligt lynne, svarade snäsande: hvad angår

det er, och hvarföre tager ni er brors parti? Liewen

genmältc: jag tager icke min brors parti; men han har

bedt mig anmäla förhållandet. Nu utbrast konungens

vrede i hvarjehanda skymford, och bland annat hotade han

att sätta Liciven värjan genom lifvet. Ofversten aflägsnade

sig och reste St landet, tills saken hunnit biläsgas, hvil-

ket ock skedde snart nog. — Med samma Liewen före-

föll ett annat, än märkligare uppträde. Han och Karl

voro engäng emellan fyra ögon tillsammans inne i konun-

gens rum och råkade derunder i någon ordvexling. Med
ens slog Karl dubbeldörrarna upp, och skrek åt de utan-

före stående drabanterna: skjuten ner den der hunden/

hvarvid han pekade på Liewen. Denne stod så lugn och

orörlig, att icke ens kinderna skiftade färg. Drabanterna,

i stället att fullgöra befallningen, föllo darrande på sina

knän. Vid denna syn hejdade sig konungen och gick

under djup tystnad några slag fram och tillbaka öfver

golfvet. Derpä och med ens steg han åter till ofversten

och sade: förlåt mig Liewen/ hvarefter inför drabanternas

ögon det skamliga förhetsandet upplöstes i en hjertlig för-

soning.

Sädana uppträden voro stundom af muntrare art.

En kronans borgonär kom upp till konungen och fordrade

betalning. Karl blef af en eller annan orsak uppbragt

och grep slutligen till eldgaffeln. Mannen sprang undan
och trapporna utföre. Men nere på borggården mötte han
en annan person, som ämnade sig upp i ett dylikt fordrings-

ärende. Ar konungen nådig i dag.'' frågade denne sed-

nare. Ja/ mycket nådig.- svarade den förre; ty han be-

talar genast; och det med stångjern. Den sednare borge-



nären tog orden efter bokstafven, och skyndade upp för

«tt begagna konungens, som han trodde, gynnsamma sin-

nesstämning. Insläppt till Kar], anhöll han i djupaste

anderdånighet: att få sin kronofordran betald, och det på
samma sätt, som hans medbroder för några ögonblick

sedan fått, nämligen i stångjärn. Konungen studsade och efter-

frågade förhållandet. Detta blef snart upplyst, hvarpå vreden

vände sig i löje; och båda erhöllo sin ordentliga betalning.

Ofvanstående exempel ådagalägga äfven en annan

konungens sinnesart, nämligen hans försonlighet; hvilken

ock uppenbarade sig vid en mängd andra tillfällen, t. ex.

mot Gyllencreutz, Lilliehök, v. Buchwaldt, v. Mengden,

Carlberg m. fl. Denna Karls egenskap var också allmänt

känd och omtalad af de flesta den tidens författare.

I några andra fall visade han sig dock mägtig af

en stundom länge fortfarande motvilja. Detta kom likväl

mindre af någon långsinnthet i lynnet, än af den ihär-

dighet i statsåsigter, som vanligtvis utmärkte ifrågavarande

konung, och som någon gång öfvergick till en klander-

värd envishet.

Personligt mod hade Karl den elfte i högsta grad;

och han ådagalade det vid alla möjliga tillfällen, icke blott

under fälttågen, utan ock i sitt hvardagslif. Bevis på
detta hans oförfärade sinnelag hafva vi redan sett, och

skola snart se än flere; nämligen då vi komma att

tala om hans ridter och jagtnöjen.

I fullkomlig motsats till denna hans ovanliga förvå-

genhet i lifsfaror, visade konungen en ändå ovanligare

försagdhet i sällskapslifvet. I sin älskvärdaste gestalt var

det en berömyärd blygsamhet. Nästan aldrig hördes han
tala om sina egna förtjenster och segrar. Om sådana

fimnen bragtes å bana, gaf han alltid äran åt Gud och

åt trogna vänner, stridskamrater och ämbetsmän. Högtid-

ligheter till firande af sin egen person och sina egna brag-

der undvek han med verklig ängslighet 1). När han fick

4) Se 16. lai, 431



veta, att hofvet ämnade på utmark tare sätt fira någon*

bans födelsedag, hände stundom, alt han helt oförmodadt

reste bort till Kungsör, för att såmedelst tillintetgöra^

deras förslag och befria sig sjelf från plågan att vid ett

dylikt tillfälle framlräda, som förnämsta personen.

Ty blygsamheten öfvergick ofta till blyghet, en följd-

af medvetandet om hans ringa förmåga att i mer bildade

sällskap göra sig gällande. Under kinkiga samtal med-

främmande sändebud eller med andra personer,- af hvilka

anmärkningar kunde befaras, röjde konungen sin förlägen-

het ofta och tydeligt nog. Han rodnade, slog ned ögonen^

och uttalade sina korta svar med så låg röst, att de

knappt hördes. Derföre sökte han också med allo magt

att undvika dylika herrars sällskap, och när de ändat

trängde sig fram, visade han dem och deras andragande-

som oftast till Bengt Oxenstierna. För att dock, så myc-
ket möjligt var, slippa deras besvärande sällskap, lät Karl

snart nog tillkännagifva, att han pä sina resor eller lust-

slott icke ville mottaga besök af något främmande sände-

bud. På älsklingsslället Kongsör, var han äfven så trång-

bodd, att besökande herrar der icke kunde få något rum..

Man trodde allmänt, att denna olägenhet blef med flit

bibehållen, i afsigt att dymedelst nästan omöjliggöra de

för Karl besvärliga uppvaktningarna. Härmed samman-
hängde det enkla sätt, hvarpå han firade äfven sådana

högtidligheter, som anses mest vanliga och oumbärliga.

Så t. ex. blefvo de kungliga barnen ofta döpta eller be-

gråtna mer enkelt och obemärkt, än många enskilda per-

soners. Det första skedde stundom på lustslotten en

timma efter födelsen och i närvaro af blott 8 till 10 per-

soner; och begrafningarna firades med så ringa uppseende

som möjligt. I början plägade konungen att i Stockholms

storkyrka hålla sin nattvardsgång. Men mer och mer
började han alt också vid sädana tillfällen gömma sig un-
dan och för den högtidliga handlingens begående välja .sitt

älskade och ensamma Konesör.



Ty blygheten öfvergick ofta till ett slags skygghet^ ett

ängsligt bemödande att undvika icke blott uppseende, utan

till och med allmänhetens blickar. Detta kom måhända

till en del från medvetandet af den ovilja, med hvilken

han visste sig vara af många bland dessa blickar betrak-

tad. Han uppehöll sig derföre alltid häldst på landet.

Stockholm undvek han, så mycket som möjligt, och tyck-

tes vantrifvas hvarje ögonblick, han var tvungen alt stanna

inom dess murar. När dock sådant oundgängligen måste

ske, egnade han sig med yttersta enträgenhet åt regerings-

göromälen, och det både för- och eftermiddagar. Så gingo

stundom flere veckor förbi, utan att Stockholmsboarna sägo

honom en enda gång utom slottsporten. Uppe på sjelfva

slottet stod hans förmak vanligtvis tomt, och stundom

stannade han hela dagen igenom inne i sin sängkammare.

Med denna skygghet sammanhängde ock hans vana att

nästan alltid välja nattens mörker för anställandet af sina

resor; om hvilken egna besynnerlighet mera framdeles.

Vi hafva omtalat, huru Karl vantrifdes i mera bil-

dade umgängeskretsar. Bland personer med mindre kun-

skaper och gröfre lefnadsvanor kände han sig långt mera

fri och ledig. Likväl hade han också bland dem ingen

jemn trefnad, när samlingen blef något större; utan sökte

häldst ensamheten eller umgänget med några få gunst-

lingar och förtrogna

Misstänksamhet var ett ofta framstående drag i Karl

den elftes lynne. Orsaken låg til! en del i misstroende

till egna insigter och till egen förmåga att kunna bedöma

personer och förhållanden, hvilket medvetande ingaf en be-

ständig osäkerhet och oro. Men samma misstänksamhet

kom ock frän ett inrotadt misstroende till andra. Denna

känsla alstrades af de omständigheter, under hvilka han

uppväxt och utbildat sig; det vill säga under det oupp-

hörliga sqvaller och förtal, hvarmed de många partier, som

omgåfvo hans ungdom, svärtade hvarandra; — den egen-

nylta, det lycksökeri, han redan då upptäckte hos många
sina så kallade vänner. Åtskilliga bland reduktionsmak-
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rama och den sednare tidens gunstlingar voro ej heller

serdeles egnade att ingifva honom förtroende för menni-

skor och för deras ärlighet. Ty äfven bland dessa sist-

nämnde herrar funnos många sinsemellan stridiga ligor, an-

förda af t. ex. Bengt Oxenstierna, af Erik Lindskiöld, af

Hastfer, af Nils Bjelke, af Wallenstedt m. fl., hvilka alla

hos konungen förföljde hvarandra med beskyllningar, lika

bittra och äreröriga, som de, hvilka framkastades af par-

tierna i hans ungdom. Vid berättelsen om utrikes ange-

lägenheterna hafva vi sett, huru flera bland dessa herrar

Mto muta sig; och huru Karl sjelf gång efter annan blef

underrättad om deras egennytta och oärliga beteende. Deraf

utbildades mer och mer hans misstänksamma sinnelag, och

dess plågsamma följder, nämligen oro, nedslagenhet och

menniskohat. Mot slutet af sin regering trodde han sig

knappt kunna lita på någon enda bland de högre ämbets-

männen. Vid åsynen af denna hans sorgliga belägenhet,

vid ljudet af hans bittra klagan, fatlas man af djupt med-

Itdande. Man hörde honom nämligen under strömmande

l3rar beklaga sin olycka, att icke hafva någon enda per-

son, på hvilken han kunde lita; — sin olycka att blifva

bedragen också af dem, som han mest älskat och mest

trott o. s. v.

Misstroendet och misstänksamheten gjorde konungen

naturligtvis vacklande och obeslutsam i de ämnen, som

han visste sig icke riktigt förstå. De förmådde honom likväl

icke till något tätare ombyte af personer och ämbetsmän. I

allmänhet lemnade han ärenderna qvar i de herrars hand,

ät hvilka han en gäng anförtrott dem; t. ex. utrikes an-

gelägenheterna åt Bengt Oxenstierna, flottan åt Hans

Wachtmeister, reduktionen åt Jakob Gyllenborg, fästnings-

verken åt Erik Dahlberg o. s. v. Delta kom visst icke

alltid från ett orubbadt förtroende för alla dessa herrar,

ulan kanske snarare från hans öfverlygelsc, att hvarje

ärende skulle bäst och med me.sla sammanhang vårdas af

dem, som en gång studerat sig in i detsamma och i alla

dess enskildheler, och som derunder också lärt känna de
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underordnade tjenstemän, som i hvarje väg till användande

förefunnos. Måhända ock, att samma hans misstroende

hviskade om svårigheten att få några bättre och pålitligare

i stället.

Konungen visade nästan ingen böjelse för det vackra

könet. En sägen är, alt den sedermera ryktbare borg-

mästaren AuIsewiJl skulle hafva varit son af Karl den

elfte och en vacker mangelske-flicka i Stockholm, vid

namn Anna Karkman i). Ryktet har föga trovärdighet. En
annan sägen påstår, att han under skånska fälttågen haft

en dylik förbindelse med Öliegård Nissenius, dotter af pro-

sten i Ljungb}', samma ställe der Karl vanligen tillbragle

vintrarna. Säkert är, att bemälte Öllegard gjorde sig se-

dermera känd för ett mindre stadgadt uppförande, och att

konungen gaf hennes far betydliga fördelar och upphöjde

hennes bröder i adligt stånd, och detta utan någon deras

synliga eller synnerliga förtjenst. Andra frikalla dock Karl

på det bestämdaste också från denna beskyllning och om-

tala, huru han med ädel harm snäste bort Axel Wacht-

meister, när denne en gång sökte locka honom på sådana

afvägar. Ett tredje, knappt hörbart rykte framhviskas, att

han år 1681 förälskat sig i något ungt fruntimmer vid

Hedvig Eleonoras hof. Men äfven detta sqvaller saknar all

bekräftelse, och har icke ens förmått angifva namnet på

sitt föremål. De flesta och pålitligaste författare frikalla

konungen enstämmigt frän alla utsväfningar, alla förseel-

ser i denna väg och omtala stundom med en slags förvå-

ning den likgilltighet, den köld, han visade för qvinnokö-

net 2).

1) Barfods märkvärdigheter rörande skånska adeln
sid. 332 kaliar henne Krackman. Då man besinnar, att

Kar! redan i April 167G iemnade Stockholm och ej dit

återvändo förr än 4 680, inser man vid närmare granskning,

att Barfods berättelse är åtminstone i några punkter orik-

tig, och i det hela osannolik.

2) S« 15. n.
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Äfven bordets njutningar hade för honom föga loc-

'kelse. Han föraktade hvarje kräslighet, hållande sig häldst

till enkla och grofva rätter. I följe af de starka kropps-

rörelserna hade han vanligtvis mycken matlust och åt och

drack derföre allt, hvad man satte för honom, och det med

en brådska och häftighet, som ansågs skadlig för hälsan.

Också glasets nöjen voro honom Jikgilltiga. Det hände väl

åtskilliga gånger, att han på sådant sätt öfverlastade sig;

men detta var icke följden af någon smak för drycken-

skap, utan snarare af den öfverdådighet i lynnet, som hos

honom emellanåt frambröt. Hvarje sådan utsväfning åt-

följdes ock af så svårt illamående, att Karl förlorade luslen

till nya dryckesbragder. Ölsinnet, när det likväl någon

gång kom i dagen, var ganska otygladt. 1 sådant hän-

seende omtalades i synnerhet ett uppträde vid jubelfesten

i Uppsala 1693. Der blef på samma gång teologie-doktors-

promotion firad. Konungen gjorde för de nya doktorerna

samt för närvarande kongl. råder och främlingar ett gä-

stabud, hvarvid det gick ganska tappert till. Yakler stängde

på Karls befallning genast dörrarna, så att ingen skulle

kunna smyga sig undan. Andra väktare ställdes att se

efter, huruvida gästerna ordentligt tömde sina glas. Derpå

började konungen låta föreslå skål på skål. En och an-

nan sökte nu undvika det liäftiga drickandet, och det lyc-

kades länge för Svedberg att smuggla glas pä glas till sin

vaktmästare, hvilken tömde dem i professorns ställe. Slut-

ligen märkte konungen underslefvet och tvang Svedberg

att i egen person göra skäl för sig. Karl blef mer och

mer upplifvad. Han begynte alt sjelf slå i gästernas glas,^

och snart steg förtjusningen så högt, alt han började famn-

taga och kyssa biskoparne. Slutligen blefvo både konun-
gen och alla de andra, ministrar, rådsherrar, biskopar m. fl..

så uppspelta, att de började dansa kring golfvel, så att

presternas svarta sammetsrockar fläglade vidt onikring. Icke

nöjda härmed hissade de konungen upp på bordet, der se-

dermera dansen fortgick, tills bord och bänkar brusto sön-

der. Under dån af pukor och trumpeter fortsattes detta
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lefverne in på sena natten. Konungen sade sedermera till

Spegel, att han aldrig känt sig så glad, som på detta gä-

stabud. Den finkänsliga drottning Ulrika Eleonora där-

emot ansåg uppträdet så ovärdigt och sörjde deröfver så

djupt, att hon yttrade sig ej mer vilja lefva, sedan ri-

kels konung och högsta presterskap hade med ett så skam-

ligt beteende fläckat både sig sjelfva och den vigtiga kri-

stendomens högtid, för hvars firande de kommit tillsam-

mans 1).

Konungens kanske mest rådande böjelse var begäret

att öka sina och kronans inkomster; ett begär, som i män-

gas ögon urartade till girighet. Lystnad efter mynt och gods

var den tygel, med hvilken han kunde styras nära nog

hvart som häldst; och med hvilken han också ofta styr-

des till handlingar, som kasta på hans minne mörka och

outplånliga fläckar. Denna hans svaghet var ock den

lyckans trappa och lycksökeriets port, som för många af

hans omgifning banade en lätt och gen väg till magt, ri-

kedom och äretittlar. Så beskrifves förhållandet af de fle-

sta från den tiden.

Onekligen fanns också hos Karl den elfte en förvärf-

ningslust, som alltför ofta urartade till tadelvärda öfver-

drifter. Många och tillräckligt bevisande exempel dera

kunna läsas i våra berättelser om Stora kommissionen och

om reduktionerna.

Mycket säg dock ut och blef också mången gång tadladt

som girighet; ehuru det kunde äfven ur andra orsaker här-

ledas. Så t. ex. omtalade man under hän och förakt, huru ko-

nungen icke nändes bestå åt sina barn någon högtidligare

döpelse eller begrafning; — ej heller åt sig sjelf några

bättre kläder, finare rätter och vackrare åkdon; — huru

han en gång på en fjorton dagars resa genom Weslergöt-

1) B ond. Schwedische Staats-Perpectiv 4:o sid. 49. Sten-
bock. Ark. En namnlös, odaterad defectskrift på tyska.

Dersammastädes. Sven Bredds tankar om Karl den

elfte.
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land icke hade utgifvit mer än 200 plåtar 1) o. s. v. Man
förklarade allt dylikt såsom bevis på en ömklig njugg-

het. Men dessa företeelser kunde lika mycket, och kanske

än mer komma från en annan hans egenskap, nämligen från

hans naturliga kärlek för ett enkelt och tarfligl lefnads-

sätt, och från hans motvilja för all ståt och alla högtid-

ligare tillställningar. Sjelf rött och slätt till hela sitt vä-

sende, kunde han icke på något vis uppbära konungslig-

hetens yttre majestät, hvarföre han också undvek alla upp-

träden, vid hvilka något sådant kunde komma i fråga.

Han undvek dem, visserligen till en del för att slippa kost-

naderna; men kanske lika mycket och kanske än mer för

att slippa det för honom obehagliga besväret.

Många drag syntes komma af girighet; t. ex. då han

vid mönstringarna sjelf ofta undersökte hvarje soldatrock,

hvarje sadelrem; och, vid indelningsverket, sjelf höll en

slags husesyn på många rätt obetydliga boställen. Detta

var likväl icke så egentligen följden af någon hans snål-

het; utan snarare af hans småaktighet. Det var uttrycket

af ett sinnelag som bäst förstod och derföre häldst sysselsatte

sig med dylika enskilda föremål, hafvande företrädesvis i

dem hela sitt lif och sin varelse.

Svårare att förklara och ursäkta äro de mänga obil-

ligheter, till och med orättvisor, hvilka genom Stora

kommissionen och reduktionerna föröfvades, tydligen i af-

sigt alt komma åt penningar och jordagods. Att Karl icke

blott tillät, utan ock sjelf framdref sädana åtgerder, det

visar oemotsägligen, att hos honom kärleken till stora

statsinkomster öfvervägde kärleken till rättvisa och billig-

het. Vederviljan huröfver minskas likväl i någon män, då

man ser, att han aldrig använde det tagna bytet till väl-

lust eller nöjen för sig och de sina; ej heller som medel

att åt barn och efterkommande samla furstendömen, arfve-

gods och stora penningemedel, såsom Gustaf Wasa gjorde;

— och att ej heller myntpåsarne i skatthvalfvet Elefanten

4) Stenbock ark. Sven Brodds tankar om Karl den elfte.
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voro gömda till hans eget giriga beskådande eller person-

liga utgifter, utan tvärtom sparade för rikets behof. Ovil-

jan minskas än mer, då man finner, att han på det sam-

vetsgrannaste och efter bästa förstånd använde hvar enda

daler till främjande af rikets och folkets bästa. Detta le-

der blickarna till en annan äsigt af hans förvärfningslust,

enligt hvilken den kan förklaras, såsom en följd af icke

blott personlig egennytta, utan fastmer af allmän riksegen<-

nytla; af en slags girighet å ämbetets vägnar, om vi så få ut-

trycka oss. Den var nämligen en följd icke blott af hans na»-

turliga anlag för sparsamhet, utan ock af hans öfvertygelse om
sin pligt att med yttersta noggrannhet vårda allt, hvad som

tillhörde det i sig sjelft fattiga folk och land, hvars väl-

färd och ringa medel voro anförtrodda i hans händer. Han

ansåg sig icke hafva rättighet förspilla några dess tillgån-

gar, efterskänka några dess fordringar, icke ens de minsta.

Medgifvom dock, att han ej heller hade någon serdeies bö-

jelse dertill! 1)

Ty Karl den elfte var, hvad man kallar, rätthård. I

bevakandet af kronans fördelar gick han vanligtvis så långt,

som lagens och rättvisans bokstaf möjligen kunde tillåta,

och stundom mycket längre. Dessutom höll han sig

strängt till några vissa grundsatser, några älsklingstankar,

hvilka han fullt och fast trodde vara rigtiga, och derföre

ville drifva igenom i alla möjliga händelser och till hvad

pris som häldst. Sådana voro enväldets fulländning, hög-

adelns krossande, likaså åt.skilliga reduktions-bestämningar,

t. ex. återtagandet af all jord, som tillhört kronan, ned'-

sättandet af räntan på alla kronans skulder o. s. v. Dy-
lika allmänna satser lade han som linealer öfver de verk-

liga förhållanderna, och uppdrog sä nya gränsor mellan

rätt och orätt, mitt och ditt. Om linealen någon gäng

rycktes på sned, så skedde det oftare af strängheten äa
af nåden.

i) Jfr. laf. 393—402. 18. 48i.



16

Om denna sednare någon gång gjorde sig gällande,

så var det vanligtvis till fördel för gunstlingar och parti-

vänner. Sådana fingo stundom hugna sig af gäfvor så

stora, att de förefalla otroliga, i synnerhet hos en i öfrigt

•så njugg och sparsam herre. Redan förut hafva vi om-

talat de betydliga reduktions-eftergifter, Karl gjorde åt sina

vänner. Nämnde herrar fingo dessutom gång efter annan

ganska dryga skänker i reda penningar eller penninge-

värden. T. ex. år 1684 gaf konungen i nyårsgåfva åt

Hastfer 1,000, åt Johan Gabriel Stenbock 1,700 lod, allt

väl arbetadt silfver; och, som det säges, åt Klas Fle-

ming ett skrin, fullt med sällsynta mynt och gyllene skå-

depenningar. Ät sin svägerska, hertiginnan af Gottorp,

skall han är 1692 hafva beställt ett nattduksbord, som

med tillbehör kostade 8,000 dukater.

Med sådan frikostighet mot vänner, kunde Karl al-

drig förfalla till den slags girighet, som har penningen till

ögonfägnad, och som undandrager sig alla uppoffringar för

den olyckliges hjelp, för fäderneslandets heder. Sedan stats-

hushållningen började komma i ordning, gaf han betydliga

understöd åt sådana män och företag, som syntes deraf

förtjenta. För den verkliga nöden var hans hand icke slu-

ten; och åt offentliga, allmänt nyttiga inrättningar skänkte

han stora summor. Dylika blefvo ock många gånger ut-

gifna för att främja sådana företag, af hvilka ingen ome-

delbar nytta kunde väntas; företag, som hörde blott till

de sköna konsternas verld. T. ex. på lustslottens under-

håll och prydnad offrade han betydligt; och Stockholms

slott, Tessins mästerstycke, var grundlaggdt och till en del

uppfördt, redan af Karl den elfte. Man lorehade till och

med en serdeles storartad plan för bebyggande och pry-

dande af dess närmaste omgifning, af denna det svenska

väldets hjertpunkt. Södra sidan af Slottsbacken, hvilken

ännu vanställes af flere obetydliga och fula byggna-

der, skulle redan dä erhålla helt annat utseende. Först

åt öster till skulle Tessinska huset uppföras, hvilket äfven

skedde; det är det nuvarande öfverståthållarehuset. Der-
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arsenal byggas; sedermera och längst till vester, der ännu

Indebetouska huset står qvar, tillämnades en börs för han-

delsmännerna. På slottets vestra sida, der nu husgeråds-

kammaren är belägen, skulle för hofrätten anläggas en präk-

tig byggnad. Helgeandsholmen skulle helt och hållet om-
skapas. På östra sidan, der nu Strömparterren ligger,

tillämnades ett prydligt sjömanshus; och på den vestra

ett vackert stall med en stor ringrännarebana, omgifven af

trenne rader prydliga läktare. Öfver sjelfva Helgeands-

holmen skulle två jemnlöpande broar leda till Norrmalms

torg. Det på vestra sidan af sistnämnde plats belägna

Torstensonska huset skulle ordnas till boställe för öfverste-

marskalken. På östra sidan, som nu upptages af skåde-

spelshuset, tillämnades en arsenal för svenska segertecken

och andra äreminnen. Vid torgets norra sida, och som

ett motstycke till nya slottet ville man uppföra en prakt-

kyrka för kungliga kröningar och begrafningar. Till mön-

ster för sistnämnde byggnad hade man valt tvänne bland

Roms ryktbaraste tempel, dels det gamla Pantheon, dels

kyrkan la Sapienza af Borromini; altartaflan skulle före-

ställa Kristi förklaring. Planen och ritningarna till hela

denna nya skapelse voro af Tessin l). Alltsammans hade

måhända från papperet inträdt i verkligheten, om Karl den

-elfte lefvat 10 eller 20 år längre. Emedlertid måste man
-erkänna, att den konung, som börjar att bygga Stockholms

slott, och som förehafver så stora och herrliga planer till

prydande af sin hufvudstad 2); en konung, som derjemnte

anlägger Karlskrona och uppbygger en ny flotta, och ord-

nar det stora indelningsverket m. m., en sådan konung

fjettras icke af någon småaktig girighet, då det gäller att

i) Ritningarna, befintliga i Kongi. Museum, hafva blifvit benä-

get meddelade af herr hofintendenten Röök.

2) Vi känna likväl icke, huruvida Karl den elfte ännu gillat

och antagit donna plan.

Fryxelli ber. XIX. 2
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till rikets heder och nytta använda sina skatter; de mS
nu vara vunna på hvad sätt som häldsl l).

Men mot detta sätt måste vi dock göra några all-

varsamma anmärkningar; anmärkningar, som kasta skug-

gor äfven på de eljest lysande sidorna af konungens verk-

samhet.

Han ville visserligen vara rättvis och oväldig. I egen-

skap af domare sökte han ock med mycken ifver att

mellan sina undersåtare skipa lag och rätt. Vi veta

huru troget och träget han bevistade justitie-revisjonens

sammanträden 2) och deltog i dess arbeten; och detta,

icke som den nya qvasten, blott i början af sin regering,

utan ock med lika ifver under de sednare åren. Man
anmärkte äfven, att han hvarje gång gjorde för sig sjelf

en kort bön, innan han satte sig ned på domarestolen.

Och likväl, sä svag är menniskan, också på tronen, också

efter bönen! — när det rörde Karls partivänner, än mer

när det rörde hans konungsliga magt eller rikets inkom-

ster, då blef ej sällan omdömet förvilladt af egennyttan el-

ler fördunkladt af fördomen. Karls ensidiga lofsjungare

förneka visserligen detta fel, och man plägar som bevis på

hans oväld anföra en sägen af följande innehåll. Af en

bonde från Kongsbarkarö socken i Westmanland skall ko-

nungen hafva blifvit till häradstinget instämd för en äng,

hvilken hofbetjeningen fråntagit dannemannen. Åtföljd af

sakförare, infann sig Karl sjelf vid tinget. Hans ombud ut-

vecklade mycken fyndighet vid försvaret af konungens sak;

men bondens anspråk var verkligen rättvist och blef slut-

ligen af domaren gilladt och stadfästadt. Konungen, som

förut varit missledd, genomskådade nu förhållandet. Pä stäl-

let utnämnde han den oförfärade och samvetsgranne härads-

höfdingen till lagman. Och som han tillika märkt, att

hans egen sakförare hade mot bättre öfvertygelse drifvit

målet, förböd han denne att någonsin mer uppträda sons

4) Jrafr i öfrigt 17. Sid. 393—402. 18, Sid. -176-184.

2) Se 16. 185, 486. 18. 400—403.
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rättegångsbiträde; men gaf honom också ett årsunderhåll

för den återstående lifstiden.— Vi känna intet vitsord för

berättelsens sanning; men saken är icke omöjlig, icke ens

osannolik. Den tyckes dock hafva varit ett bland dessa

serskilda undantag, hvilka stundom framstå och göra ett

bjert i ögonen fallande afbrott mot menniskans vanliga och

hvardagliga beteende. Sådana uppträden blifva sedermera

af efterverlden ej sällan ansedda som bevis på vanliga för-

hållandet; ehuru de af samtiden tvärtom upptecknades

såsom märkliga undantag derifrån. Och att Karl den elfte

i mål, som rörde kronan, ofta gjorde sig skyldig till vald

och partisinne, det vitsordas af många personer och hän-

delser från den tiden. En dansk till Stockholm serskildt

afsänd kunskapare skrifver till sitt hof sålunda: det är

högst ovanligt, alt någon undersåte vinner elt tvislemål

mot konungen. Om hofrällsherrarne någon gång vilja

fälla en lagenlig dom_, så tillskickas dem kungliga utslag

och föreskrifter till efterrättelse. Den, som icke lyder, blir

uppkalladj skrapad och kanske afsatt ; genom hvilken sist-

nämnda åtgerd dessa personer^ varande i allmänhet me-

dellösa män, skulle också blifva helt och hållet brödlösa.

Derföre måste de hjda/ men med suckande hjertan klaga

och bekänna^ att ett sådant förfaringssätt måste medföra

Guds straff l). Smyg- och nidskrifterna från den tiden

påpeka likaledes och ganska ofta ett sådant förhållande.

Både deras och danskens nyss åberopade ord torde väl vara

något öfverdrifna. Men det hufvudsakliga af deras inne-

håll blifver ty värr bekräftadt af en mängd ovedersägliga

exempel, så väl under reduktionens, som Stora kommissjo-

nens rättegångar.

Karls begär efter mynt hade blott en enda medläf-

lare; det var hans begär efter magt. Detta ämne är re-

dan utförligen afhandladt i vår berättelse om enväldets

införande. Med den fastaste öfvertygelse trodde Karl den

'l)Köpenhaaias getieimearkiv. Fr. Hansens relation

469^.
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elfte, att statens välfärd aldrig kunde vara bättre försäk-

rad, än om konungens magt blefve alldeles oinskränkt.

Han uppfattade icke samhället under uågon annan form

än såsom en stor slägt, med konungen till enväldig hus-

fader och beherrskare. Han hade sett, huru ett högadligt

fåvälde missvårdat riket. Att något sådant kunde ske af

ett konungsligt envälde, det tyckes han aldrig hafva före-

ställt sig. Karl den elfte anade icke, att han kunde få

en Karl den tolfte till son.

Till konungens starkare böjelser hörde ock hans kär-

lek för ordning och arbete. Hans ungdom gaf visst inga

förhoppningar om en dylik blifvande verksamhet. Tvärtora!

Man klagade då för tiden, att han skydde hvarje själsan-

strängning, och älskade endast nöjen, lekar och kroppsöf-

ningar. Ur detta lynne af en tanklös gosse, utvecklade

sig dock ynglingen och mannen hastigt nog. Det skedde

hösten 1675, såsom vi redan hafva berättat l). Man fin-

ner ock, att Eldstierna kort förut hade åt honom uppsatt

en vägledning, huru och på hvad sätt han skulle med

någorlunda lätthet kunna öfverskåda hela rikshushällnin-

gen 2). Från denna tid begynle man äfven märka ett

stundom påkommande utomordentligt begär att sjelf un-

dersöka och lära känna allt, som hörde till styrelsen. Nå-

gon tid vacklade han visserligen mellan ynglingens yrhet

och mannens allvar, och ännu 1680 hördes stundom de

gamla klagomålen öfver hans starka lust för ridter,

soldatdrillningar och jagter. Men i slutet af sistnämnde

år tog han enväldet. Den 25-åriga konungen lade i och

med detsamma hela regeringsbördan, odelad, på sina egna

skuldror. Och han sökte bära den, och han bar den med

en kraft, en ihärdighet och en sjelfuppoffring, som högst

sällan finner sin like. Från denna stund visade han näm-
ligen en verksamhet, som var outtröttlig och i högsta grad

Å) Se 15. U, 74.

2) Nordin. Sjelfva deduktionen, skrifven den 9 September
^674.
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beundransvärd. Man kan ej förklara den, utan som en

gemensam följd af pligtkänsla och arbetslust, båda drifna

till en ytterst sällsynt höjd. Vi vilja betrakta honom' un-

der en af de vanliga arbetsdagarna i Stockholm.

Vid pass klockan 4 om morgonen steg han upp, gjorde

bön och sysselsatte sig derefter enskildt med för handen

varande ärender. Omkring klockan 7 eller 8 på morgo-

nen gick han i rådkammaren eller revisjonen och stannade

der qvar till klockan 1 eller 2; stundom än längre. Se-

dermera begaf han sig till enkedrottningens förmak, der

han lemnade företräde åt de ämbetsmän och främmande

sändebud, som sådant begärde. Karl gjorde dock dessa

uppvaktningar så få och så korta som möjligt. Sedermera

intogs middagen; nästan alltid vid enkedrottningens bord,

och utan mycken tidsspillan. Snart återvände han till sina

rum och tillbragte der eftermiddagarna tillhopa med sitt

sängkammarråd, sina gunstlingar, sina reduktionsherrar och

för det mesta under sysselsättning med vigtiga och allvar-

samma statsärender. Vanligtvis utan att bevista något

annat aftonsällskap intog han derefter en tidig och ofta

ensam qvällsvard och begaf sig sedermera och efter hållen

bön till sängs. En sådan dag var en verklig arbetsdag;

och sådana voro de flesta, ofta hela veckor och månader

igenom. Också var det endast på detta sätt, som det

blef honom möjligt att medhinna, icke blott den mer och

mer ökade skaran af löpande ärender, utan ock de många
stora och välgörande stats- och samhällsförbättringar som
af honom genomfördes. Alla talade ock med beundran och

vördnad om denna outtröttliga verksamhet 1), och sjelfva

den bittraste nidskrifvaren erkände med förvåning, huru

konungen arbetade hela dagarna och stundom till och med

halfva nätterna igenom 2).

Hvad vi nu berättat om denna verksamhet, gäller dock,

\) Jnifr ae. 185, 186.

2) Ducros. Relation de Suede. Finnes i Bondeska och flera

andra arkiver.
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som sagdt är, egentligen den tid, då konungen listades i

Stockholm. På landet tog han sig mycket mera ledighet

för att kunna emellanåt njuta af der förefallande nöjen.

Men äfven på sitt Kungsör var han stundom ganska trä-

gen vid arbetsbordet; och under resorna likaså vid hand-

läggningen af en mängd der förefallande göromål. Dag ut

och dag in såg man honom under dessa färder mönstra

krigsfolk, munderingar och boställen, än i det ena än

i del andra landskapet. Ofta salt han hela dagarna igenom

och förhörde man för man stora flockar rothållare, rust-

hållare, soldater, ryttare, båtsmän m. m. för att utröna,

om de blifvit rätt behandlade af hvarandra och af befälet.

Aldrig skydde han någon möda, då det var fråga om att

utforska och verkställa hvad sanning, rättvisa och fäder-

neslandets fördel kräfde.

Så sträng mot sig sjelf, var han det icke mindre

mot underlydande ämbetsmän. Vi hafva redan utförligen

omtalat, med hvilket allvar han höll dessa herrar till ord-

ning och arbelsamhet; och huru han å andra sidan var

lika angelägen om att skydda samma sina' ämbetsmän och

gifva kraft åt deras befallningar i). Vi hafva likaledes

och ofta omtalat, huru konungen så ofta som möjligt vi-

stades på landet. Der var nämligen hans lefnadssätt mer

otvunget och tillika mer omvexlande och rikt på nöjen;

nämligen på sådana, som för honom ägde största behaget,

såsom jagt och ridter. Det tyckes verkligen, som hade

han af naturen haft ett starkt behof af, och ew oupphörlig

längtan efter rörelse och frisk luft. Under vistelserna på

lustslotten gick derföre sällan någon dag förbi, utan att

han företog någon längre eller kortare ridt kring nejden.

En ganska dryg del af sin tid använde han också på resor,

i synnerhet i de närmast kring Stockholm liggande landskapen,

der han sågs ila omkring, kanske en gång hvarje må-

nad. Aflägsnare orter besöktes icke så ofta; Pommern, Liff-

land och Finnland icke en enda gång. Till Skåne kom han

*) Se 18. sid. <06-'i08.
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efter resan till sitt bröllop blott (re gånger. De få längre

utflygterna äro märkvärdiga derföre, att de för det mesta

anställdes genom glest bebodda och sällan besökta trakter.

Ar 1694 for han utefter bottniska viken ända upp till

Torneå för att der se midsommarsolen. Resan fram och

tillbaka upptog jemnt en månad. Ar 1681 red han från

Uddevalla öfver Strömstad och Svinesund förbi Fredriks-

hall, och sedermera utefter riksgränsen genom socknarna

Töftedal, Nössemark, Trankil, Kola och Eda, tillryggaläg-

gande denna väg på 5 dagar. En annan gång eller 1686
företog han en likartad resa, om hvilken många sägner

lefva i landet. Den 7 Juni var han nämligen vid Frösön,

hvarifrån han for norrut förbi Areskufan för att bese der-

varande riksgräns. Men af den starka vårfloden voro vat-

tendragen så uppsvällda, att han måste med oförrättadt

ärende vända om igen till Storsjön. Derifrån togs vägen

genom Moviken och Berg och sedermera öfver det utom-

ordentligt branta Klöfsjöfjellet in i Herjedalen; vidare öf-

ver tolfmilaskogen till Dalarna, der han kom fram vid

Elfdals kyrka. Här bevistade han ett bondbröllop och

dansade med bruden och gaf 20 dukater i skålen och en

betydlig skänk åt kyrkan. Sedermera och öfver de mel-

lan Öster- och Vester-Dalarna liggande fjellen red han

till Lima i sistnämnde landsort, och vidare öfver tiomils-

skogen in i Wermland, der han kom fram vid Ambjörbyn

i Ny socken. Härifrån for han på båt Klarelfven utföra

till Nedra Ulleruds kyrka och sedermera landvägen till

Kristinehamn. Under denna resa hade flera äfventyr till-

dragit sig. På färden genom norra Jemtland medfördes

en liten vagn. Folket derstädes hade då för tiden aldrig

sett något hjuldon. Derföre då Karl en gång bad några

bönder smörja hjulen, begynte dessa stryka istret utanpå

lötarna och skoningen. — Några gånger hade konungen i de

öde nejderna måst tillbringa natten i tomma lador; en gång

till och med under bar himmel och med sadeln till huf-

vudgärd. Genom vildmarken mellan Elfdals och Mora sock-

aer går en skogself, som kallas Dyfverån. För tillfället hade
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den af vårfloden stigit så högt, att man icke kunde p&

vanligt sätt rida deröfver. Då nedfällde dalkarlarna en jette-

stor fura och riglade henne så, att hon blef liggande tvärt

öfver vattendraget. På denna spång lyckades det konun-

gen att komma öfver elfven. Furan låg sedermera i lång-

liga tider qvar och fick af nejdens allmoge namnet kungs-

bron. Hela den äfventyrliga färden frän Areskutan till

Kristinehamn tiiiryggalades på 8 dagar.

Ett rykte finnes, att konungen skulle under skånska

fälttågen hafva en gång hemligen varit öfver till Liibeck

och Hamburg; men detta påslående saknar alla bevis.

Märkvärdigt är, att en så rörlig herre, dock aldrig som

sagdt är, besökte Bremen, Pommern, Liffland eller Estland;

ja, att han icke en enda gång hugnade Finnland med sin

närvaro. Man tycker dock, att några granskande besök i

dessa vigtiga länder skulle för det allmänna hafva varit

långt nyttigare än ridterna utefter den nästan öde riks-

gränsen; långt nyttigare än det oupphörliga mönstrandet

af soldater, munderingar och boställen.

Ty under de för öfrigt oupphörliga resorna kring

Mälartrakten och några gånger kring Götaländerna var

största delen af Karls lid upptagen med dylika sysselsätt-

ningar. Visserligen blefvo också andra ämnen derunder

föremål för hans uppmärksamhet; men ingenting jemnfö-

relsevis till den grad, som krigsväsendet. Hvad som dess-

utom gjorde samma färder mindre nyttiga för landet och

mindre upplysande för konungen, än de kunnat blifva^

var den utomordentliga brådska, den ilande fart, med hvil-

ken de verkställdes, och i hvilken konungen tyckes hafva

satt sin ära och funnit sitt nöje. Hela hans dagbok öf-

verflödar af sådana exempel. Vi hafva nyss läst om den

på åtta dagar verkställda ridten från Areskutan utefter

gränsen och ned till Kristinehamn. En annan gäng åkte-

han på vagn frun Mariestad till Kungsör på 14 timmar,

hvilket med den lidens vägar ansågs vana en utomordent-

lig hastighet. Från sistnämnde slott och till Stockholm

gick resan vanligtvis med en alldeles förvånande fart; i
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sj'nnerhet då Mälaren var islaggd eller slädföret gynnande^

Likasom triumferande, omtalar konungen, huru han tillryg-

galaggt denna väg ofta på 8 eller 7, en gång till och med

på 6'/^ timme 1). Emellan Strengnäs och Stockholm fär-

dades en gång hela hofvet pä den korta tiden af 3'y^

timme.

Afven när resorna skedde till häst, ilade konungen

fram med samma brådslörtade häftighet, oaktadt den nöd-

vändigt måste för honom sjelf vara än mer både tröt-

tande och ohälsosam. Vi hafva nyss omtalat hans tvänne

ilfärder utefter norska gränsen. På samma sätt gick det

ock vid andra tillfällen. En gång red han frän Ljungby

i Skåne upp till Strömsholm i Westmanland och det på

blott tre dagar; en annan gång från samma Ljungby till

Halmstad pä blott tretton timmar, och det under en kall

Februarinatt. Mellan Kungsör och Stockholm plägade han

vanligtvis rida på omkring 9 eller 10 timmar. Naturligtvis

voro en mängd ombyten och skjutshästar dertill nödvän-

diga, t. ex. mellan Gripsholm och hufvudstaden på ej min-

dre än fem serskilda ställen. En bonde skänkte honom

dock vid något tillfälle en finsk häst, under påstående,

att den skulle vara af serdeles styrka och ihärdighet. Karl

anställde genast profvet och red med denna en och samma
häst pä nio timmar från Kungsör till Stockholm. Vid

framkomsten stupade det ädla djuret. Men konungen lät

afmåla och på ett af sina lustslott uppsätta dess bild;,

och gifvaren, bonden, fick sitt hemman fritt från ut-

skylder.

Hvad, som gjorde dessa våldsamma ridter än skadli-

gare för hälsan, var, att de, likasom de flesta hans resor,

företogos nattetiden. Från Stockholm plägade konungen

rida antingen kl. 9 på qvällen eller kl. 2 eller 3 på

natten. I sednare fallet åt han vanligtvis frukost på

Ekolsund och anlände vid middagstiden till Kungsör. Det

ser nästan ut, som han skulle, äfven vid sådana tillfällen»

I) Karl den elftes dagbok, sid. 126,
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velat undandraga sig allmänhetens, och i synnerhet Stock-

hoimsboarnas ögon.

Vanligtvis fann konungen mycket nöje i våldsamma

och vågsamma ridter. Det var vid dylika tillfällen icke

just serdeles angenämt alt vara hans gunstling och som

sådan nödgas deltaga i de ofta halsbrytande öfningarna. Den

oförvägne Axel Wachlmeister var också vanligtvis den, som

trognast och lyckligast gjorde sällskap, när det sä under fyr-

språng bar i väg öfver diken, murar eller den mest slenbundna

och klippfulla mark. Stundom inträffade dervid olyckor

än med den ena, än med den andra i sällskapet; men

man tröstade sig då med det gamla ordspråket, att den,

som gifver sig i lek, får lof att tåla lek. Och såsom en

lek älskade och sökte konungen dessa vådliga (idsfördrif.

Stundom plägade han t. ex. spränga i sporrstreck mot

någon af sina följeslagare, sätta sin fot under dennes stig-

bygel, lyfta honom från sadeln och på samma gång med

en stöt för magen vräka honom frän hästen. Och när

det lyckades, och kamraten störtade till marken, utbrusto

konungen och de andra herrarna i högljudda gapskratt.

Vid sådana tillfällen skonade han ingalunda sin egen per-

son och råkade också ut för allehanda olyckor. Ar 1681

red han omkull vid Kungsör och bröt utaf samt splittrade

benet så svårt, att mer än ett helt år gick förbi, innan

skärfvorna kunde uttagas och såret läkas. Med exempla-

risk styrka undergick han den både '"ngsamma och plåg-

samma behandlingen, hvilken blef så mycket svårare, som

man en gång lade öfver såret ett omslag, som af misstag

blifvit genomdränkt af skedvatten, hvilket förorsakade

konungen en förfärlig sveda. Så svåra och långvariga

plågor mägtade likväl icke lära honom mera försigtighet

•eller stäfja hans ryttarelynne. Ar 1682, och innan benet

ännu hunnit läkas, skref han till den då 61-åriga Asche-

berg: Jag längtar mycket efter herr fältmarskalken, så

<aU vi måtte ännu en gång få den glädjen att i hvar-

^ndras sällskap sälta öfver grafvar och gärdesgårdar.

Tillfrisknad, härjade han också snart och fortsatte oupp-
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hörligt det gamla oförvägna ridandet. Nya missöden in-

träffade ock och deribland följande, som var nära att kosta

honom lifvet. — Under ett lustläger och vid en skendrabbning,

som anställdes på ängarna mellan Kungsör ooh Köping, blef

konungen missnöjd med lamheten hos några af sitt parti.

Han sprängde derföre sjelf utåt fältet för att tillfångataga

en ung kapten Ascheberg, som från motsidan nalkades

konungens läger. Till Aschebergs hjelp framstörtade då

öfverste-Iöjtnant Sparre. Ascheberg kom undan; men
konungen vände sig i sporrstreck mot Sparren och red

både denne och dess häst öfverända. iMen Karls egen

störtade på samma gång till marken, och konungen blef

liggande under honom och fick en tå bruten och bröstet

klämdt, hvarjemte ett slag af häslhofven gick så nära

hans hufvud, att hakan deraf sårades. Något illamående

följde och ådern måste öppnas. Dock hämtade sig konun-

gen snart omigen och fortsatte äfven sedermera de förra

ryttarebragderna; ehuru han varnades icke blolt af läkrar-

na, utan nu mera också af blodspottningar, som började

infinna sig efter hvarje våldsammare rörelse.

En furste, som satt så gerna och så ofta på häst-

ryggen, borde också vara stor vän af hästar. Han var

det ock. Dessa djur utgjorde tillika med jagten hans kä-

raste samtalsämne; och under vistelserna på Kungsör, be-

sökte han Strömsholms stuteri vanligtvis två eller tre

gånger hvarje vecka. Sin lärare i ridkonsten, Mårten

Reutercrantz, gjorde han utan några andra och serdeles

förtjenster till landshöfding, och den ärlige men besynner-

lige stallmästaren Hård var under de sednare åren hans

stora gunstling. Konungen hade likväl icke så vackra

OJh utmärkta springare, som man skulle vänta, med anled-

ning af hans kärlek för ryttare-bragder och för dylika

djur. Kanske var han en allt för sträng hushållare för

att uppoffra de stora summor, som fordrades för anskaffande

och underhåll af ett större a^^tal dyrbarare prakthästar.

Mest bland alla syss'^' .^ningar älskade dock Karl

den elfte jagten. Det var det enda egentliga nöje, på
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Det var hans enda tidsfördrif, i ordets ursprunghga be-

märkelse. Om vårarna for han ej sällan ut på orre- och

tjäderlek; och hela året om esomoftast på jagter efter elg,

räf, varg, men allra häldst efter björn. Med ständigt vä-

xande jagtifver log han slutligen i dessa bragder en så

liflig del, att han de sista åren uppskref i sin dagbok

icke blott antalet af de fällda djuren, utan ock namnen

på de lyckliga skyttarna; ja till och med på hvar och en,

som under jagten lossat ett skott. Också när det var

fråga om denna förlustelse, väjde han hvarken väderlek

eller årstid, utan jagade sina vargar och björnar till och

med i Januari och Februari månader, och stundom den

ena dagen efter den andra. Lika litet undvek han fa-

rorna, och vid några tillfällen höll nöjet på att äfven för

honom sjelf blifva blodigt nog. En gång, det var i Ja-

nuari 1681, hade han bjifvit något skild från det öfriga

jagtsällskapet, och stötte dervid helt oförmodadt på en

björn af ovanlig styrka och storlek. Den genast afskjutna

kulan sårade och uppretade, men förmådde icke fälla eller

hejda vilddjuret. Det störtade tvärtom i raseri mot konun-

gen. Denne aflossade sin pistol, men utan synnerlig ver-

kan; och redan stod björnen upprest på bakfötterna för

att slå under sig konungen, då lyckligtvis tvänne fram-

ilande hundar angrepo djuret, så att dess raseri vändes

mot dem; och Karl lyckades komma undan 1). Hundarna

tillhörde troligtvis en jägmästare Molithaeus, hvilken seder-

mera fick af konungen ett hemman till skänks, och hvars

efterkommande ännu förvara husgerådssaker, på hvilka de

två hundarna stå afbildade såsom ett minne af den lyck-

liga händelsen 2). En annan gång blef konungens gunst-

1) Mäliända är det samma björn, som finnes afmålad i gamla
sländ-drabantsaleii på Drottningtiolm.

2) Se Fernows beskrifning öfver Wermland, s. 729, jemnte
sägner i släkten.



Jing och jagt-katnrat Axel Wachtmeister angripen af en

björn, som var nära att verkligen sarga honom till döds.

Karl sjeif skyndade till hjelp och lyckades väl att rädda

Wachtmeister; men under den häftiga striden mot vild-

djuret ansträngde konungen sjeif sina krafter så våldsamt,

att en ådra brast. Deraf föranleddes ett blodflöde, så

häftigt, att man fruktade för lifvet, och konungen hade

sedermera olägenhet deraf, så länge han lefde. Jagtlusten

lämnade honom likväl aldrig. Äfven i sina praktrum på

de kungliga slotten ville han fröjda minnet och ögat med

dessa vilddjurens och vildmarkernas uppträden. Erenstrahl

fick derföre befallning att afmäla de bästa jagthundarna,

de största villebräden, de farligaste skogsbragderna; hvilka

taflor ännu från väggarna af Drottningholms och Ströms-

holms slott vittna om Karl den elftes lifliga kärlek för

sådana tidsfördrif.

En annan sysselsättning hade för konungen de för-

enade egenskaperna af både nytta och nöje. Det var att

mönstra och drilla, d. v. s. exercera soldater. Om Karl

icke funnit behag häri, skulle han åt intetdera göromålet

hafva uppoffrat så mycken omsorg och tid, som nu deråt

egnades. Vi hafva beräknat, att under åren 1684—1696

har han blott pä dessa slags sysselsättningar användt unge-

fär 450 dagar, d. v. s. mer än hvar tionde dag 1). Med
hvilken småaktig noggrannhet han gick till väga vid gransk-

ningen af munderingar och persedlar, hafva vi redan be-

rättat. Med samma noggrannhet sköttes ock den så kal-

lade drillningen. Stundom sysselsatte han sig hela dagen

igenom med att inöfva ett enda kompani, en enda sqvadron.

Stundom lät han hvar och en af befälet personligen ge-

nomgå handgreppen för att såmedelst utröna, om de sjelfva

kunde säkert verkställa, hvad de borde lära åt andra.

Her än någon annan svensk konung var Karl den elfte

en exercis-karl och solda* vän. Att han i fullt mått för-

tjente sistnämnde tittel, uet ådagalades af alla förhållanden;

4) 18. 4, 80, -19.
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af den förkärlek, hvarmed han omfattade detta yrke; af

det anseende, hvari dess idkare hos honom stodo; af det

granskande öga, hvarmed han eftersåg, att krigaren fick

riktigt åtnjuta, hvad lionom tillkom i både lön, kläder och

boställe. Soldaterna blefvo under denna tid ojemnförligt

bättre hållna än tillförene, och detta i allo. Äfven ser-

skilda belöningar vankades. Vid målskjutningar gaf ko-

nungen stundom en dukat åt hvar och en, som kunde

slå sin kula i fläcken. Då vid lustlägren rytteriet hade

visat någon utmärktare färdighet, blef Karl försatt i sen-

deles godt lynne. Till bevis härpå lät han stundom rytt-

mästrarna två och två kasta tärning med hvarandra och

gaf sedermera en skänk af 100 riksdaler åt den, som

fått högsta kasten.

Men om krigarne voro hans gunstlingar, så fingo de

ock göra skäl derför. Vi hafva redan omtalat, huru strängt

både soldater och befäl höllos till kyrkogäng, kyrko-förhör,

katekes-läsning och till en utomordentlig noggrannhet i

tjensten. Begångna fel blefvo genast alstraffade. Ingen

försumlighet, intet sjelfsväld fick äga rum. På årstid eller

väderlek fastades icke ringaste afseende. Allt sådant måste

Karl den elftes krigare lära sig att trotsa. Under Januari

och Februari månaders stränga köld mönstrade och dril-

lade han sina soldater ute i fria luften och i snödrifvorna^

och det den ena dagen efter den andra; och sådant icke

blott i begynnelsen af sin regering och i hettan af si^n

första ungdom, utan ock med alldeles samma ihärdighet

äfven under de sista åren och sedan han sjelf börjat bära

snö i lockarna. Han gjorde i dessa sysselsättningar icke

den ringaste eftergift, hvarken ät sig eller andra. Men
för öfrigt och efter mönstringarnas och arbetets slut,

var det också mången gång förbi med strängheten och

majestätet. Karl visade sig då icke mer såsom ko-

nung, icke ens såsom fältherre; utan som en soldat

bland soldater, en kamrat bland kamrater, en otvungen:

deltagare i alla puts och upptåg. Dessa voro ofta icke

blott krigiska, utan stundom till och med rätt vådliga.
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Huru man plägade för ro skull vräka hvarandra ur

sadeln, är redan berättadt. Vid andra tillfällen gjordes

handgranater af papp, hvilka sedermera kastades bland

tropparna för att vänja hästar och soldater vid den eld

och det dån, som åtföljde sönderspringandef. Stundom

förorsakades af dessa öfningar icke blott villervallor, utan

äfven verkliga olyckshändelser. En annan gång lades så-

dana granater under måltidsbordet, till och med under

matfaten; för att på detta egna sätt öfverraska och muntra

de främmande officerare och ämbetsmän, som kommit för

att bese lustlägren och dervid blifvit befallda till konun-

gens taffel. En gång tog man hofvets största bägare med
sig ut på fältet och lade den upp och nedvänd på mar-

ken och under densamma en granat, som antändes. Bä-

garen flög högt upp i luften och kom sedermera tillbaka

med så stark fart, alt han trängde djupt ned i jorden,

och detta (ätt bredvid konungens fötter. Det var vid alla

dessa lekar, likasom skulle vådor och till och med lifsfaror

nödvändigt höra till saken. Karls öfriings-Vager för(jente

sitt namn äfven derföre, alt man fick öfva och vänja sig

vid krigets, icke blott rörelser, utan ock vid dess försa-

kelser och faror. Under ett sådant öfningsläger vid Kungsör

1684 blefvo 4 till 5 menniskor och många hästar dels

dödade, dels illa särade. An allvarsammare gick det till

år 1686 under en annan dylik fältöfning vid Grönöbro

söder om Köping. Det var då, som konungen red öfver-

ända Sparren och äfven sig sjelf, såsom vi nyligen omtalat.

Sjelfva trupparna blefvo vid samma tillfälle så upphetsade,

att de började skjuta på hvarandra, icke blott med löst

krut, ulan ock med trädpinnar, knappar, till och med
småstenar, så att verklig skada och blodsutgjutelse föror-

sakades. Vildheten af dessa vapenöfningar tyckes hafva^

tilltagit mer och mer. Två är derefter eller 1688 och

under en dylik tillställning utanför Kungsör, blef en major

sårad i hufvudet nära nog till döds; unga hertigen af

Holstein fick en värja ränd genom kindbenet; och omkring;

60 personer blefvo mer eller mindre skadade. Sådana
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\oro de lust- och öfningsläger med hvilka Karl den elfte

förluslade och öfvade sig och sina troppar; och af dem

bildade en här, som sedermera skydde hvarken hunger,

köld eller faror. Det var han, som på sådant sätt tände

det mod och härdade den kraft, som sedermera förde Karl

den tolftes vapen. Karolinernas namn, liksom deras egen-

skaper, böra erinra oss icke blolt om sonen utan ock om
fadren.

Också i hvardagslifvet och bland gunstlingarna plä-

gade Karl stundom slå sig lös med hvarjehanda lekar och

upptåg; men vanligtvis af samma art, som de nyss från

lustlägren berättade. Man brottades och kastade hvarandra

öfverända. Stundom valdes en af sällskapet tiii lekboll,

hvilken då skuffades fram ocli tillbaka från den ena till

den andra, hvarje gång under utropet: inle vill jag ha

honom. Det säges ock, att en Klas Narr skall, enligt det

gamla tyska bruket, hafva någon kortare tid som hofnarr

tjenstgjort hos konungen. Välkommen var för öfrigt hvem

häldst, som kunde roa honom med löjliga upptåg och be-

rättelser; i synnerhet krigs-, prest- och jagt-historier. Bland

andra har slorkyrkoherden, sedermera blifvande biskopen i

Westerås, Mathias Iser, varit af konungen i detta hänse-

ende mycket omtyckt. Han hade ett godt förråd af puts-

lustiga berättelser och var serdeles lycklig i deras fram-

ställande. Afven förstod han sig ganska väl på konungen

sjelf och på dess lynne, hvilket följande drag visar. För

gjorda förskotter, obetalta löner m. m. ägde han en täm-

ligt stor kronofordran; men hade, oaktadt flere gjorda på-

minnelser och erhållna löften, aldrig kunnat utbekomma

densamma. Det var kinkigt att ytterligare tala derom;

ty sådana förnyade kraf blefvo ofta ganska illa upptagna;

och Iser ville ej utsätta sig för faran att på sådant sätt

förspilla konungens nåd. Han visste ej på länge, hur han

skulle erhålla sina penningar eller komma fram med någon

ny påminnelse derom. Slutligen uttänkte han följande

puts. Vid en uppvaktning hos konungen hade han inuti

kullen af sin hatt laggt ett papper, som föreställde en
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slags minneslista, om hvad han skulle föredraga; och på

hviFken nederst lästes orden: påminnes kongl. majestät

om penningar för den fordran, hvars betalande ofta blif-

vit mig lofvadt. Inkommen till konungen, låtsade han

vara mycket rädd om sin hatt och om dess innehåll. Be-

räkningen lyckades, och Karls nyfikenhet blef väckt. Gång

på gång gick han rundtomkring Iser, alltjemnt sneglande

åt hatten för att upptäcka, hvad i dess djup låg förbor-

gadt, hvilket dock presten med låtsad oro sökte dölja.

En och annan gång och liksom af glömska lät han dock

skriften skymta fram. Slutligen mägtade Karl ej längre

styra sig, utan grep hastigt till och ryckte papperet ur

/hatten och gick med det samma till fönstret. Iser bad i

underdånighet att iå sin skrift tillbaka, men förgäfves.

"När Karl genomläst lappen och dess sista rader, lade

han den helt flat ifrån sig på fönsterplatten och teg. Iser

teg ock; men dagen derpå fick han ganska rigtigt de

ifrågavarande penningarna sig tiliskickade.

Ryktbarast bland alla Kari den elftes lusligmakare

blef dock Nils Rabenius. Som fattig kaplan i Munktorps

socken drog han till sig konungens uppmärksamhet på

följande egna sätt. Man visste en lördagsafton, att konun-

gen skulle på resan från Kungsör till Strömsholm komma
ridande förbi Munktorps kyrka. Rabenius påtog derföre

krage och prestkläder och begaf sig med häst och plog

ut på ett gärde, beläget just vid nämnde väg och ett

stycke från kyrkan. Här tog han plogstyret i ena och

predikopapperet och tömmarna i andra handen och började

«å köra fram och tillbaka öfver tegarna; och lagade så,

att han var alldeles vid vägen, just som konungen red

förbi. Uppträdet och utstyrseln tilldrog sig Karls blickar,

och han frågade, hvarföre presten gick sjelf och plöjde sin

åker? Jo, svarade Rabenius, fattigdomen är så stor, att

jag och min hustru måste vara våra egna tjensthjon;

jag dräng och hon piga. Under ytterligare samtcl förstod

han att med några lustiga svar locka konungen till löje;

så att denne slutligen befallte honom att dagen derefter

J-yyxctls hf*. XIX. 3
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på Strömsholm och inför hofvet hålla den predikan, med
hvars Öfverläsning han nu var sysselsatt. Det skedde och

konungen tyckte rätt mycket om sjelfva förrättningen,

men ändå mer om prestens muntra och lustiga infall.

Slutligen befallde han Rabenius att nästa söndag predika

på Kungsör; men lofvade att innan dess skicka honom

en ny prestklädning; emedan den, som för tillfället be-

gagnades, var ganska ful och sliten, och derjemnte lånad.

Den utlofvade drägten kom och var prydlig och fullstän-

dig; utom alt strumpor fattades. På sagdan tid begaf sig

dock Rabenius till Kungsör, utstyrd i den nya klädnin-

gen; men nedanför de slutande knäbyxorna tog han inga

strumpor, utan öfverströk de bara benen med svärtad

tjära och smög sedan obemärkt in i sakristian. När han

sedermera under gudsljensten stod för altaret och gick

fram och tillbaka genom koret, blef snart konungens och

hela hofvets uppmärksamhet fästad vid det besynnerliga

utseende, som prestens ben hade. När allt var slut, blef

också Rabenius genast förekallad, då han måste omtala

förhållandet och visa hela sin besynnerliga utstyrsel. Upp-

tåget var alldeles i Karl den elftes tycke. Han skrattade

bjertligt och Rabenii lycka var gjord. Kaplanen utnämn-

des till hofpredikant och begagnades sedermera esomoftast

att med sina påfund muntra konungen, när denne var

tungsinnt och nedslagen, hvilket stundom hände under de

sednare åren. Hela landet är också fullt af berättelser

om dylika Rabenii upptåg.

Karl den elftes omgifning fick deremot högst sällan

njuta af sådana slags nöjen, som pläga i hofvens kretsar

sprida glädje och trefnad. Något egentligt och angenämare

sällskapslif förekom der nästan aldrig. Konungen var

icke passande dertill, icke road deraf, och dessutom syssel-

satt af arbete, resor eller jagt. Drottningen, svag och

för det mesta illamående, kunde sällan lemna sina rum,

än mindre leda och underhålla ett gladare och rörligare

umgängeslif. Enkedrottningen, som för ett sådant saknade

personliga egenskaper, önskade blott att få sitt spelsällskap
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för aftonen och brydde sig sedermera icke om någonting

annat. Så fanns bland alla de kungliga personerna ingen,

som höll hofvet tillsammans. Tvärtom; hvar och en stan-

nade om aftnarna vanligtvis för sig sjelf, konungen i ar-

betsrummet, drottningen i sjukrummet, enkedrottningen

vid spelbordet. Sällan har också Sverges konungaborg

varit så tyst och så glädjelös. Blott en och annan gång

blefvo der skådespel och värdskap uppförda. Vid hertigen

af Holsteins besök 1687 tillställde man också ett dans-

nöje; som det säges, dä för första gången under 5 års

tid. Det var nämligen på helt andra tidsfördrif, som Karl

den elfte inbjöd sitt hof och sina fruntimmer, då han nå-

gongång företog sig att vara artig och vilja bereda dem

ett nöje. Han förde då sin mor och de kungliga barnen

och fruntimren att bese antingen hofstallen och stuterier-

na eller soldatdrillandet. Ofta gick han också med hof-

vet ut på den tillfrusna Mälaren för att betrakta, ena

gången huru man drog isnot, en annan gång, huru man
kappkörde med slädlrafvare. Till sådana nöjen och tids-

fördrif måste konungahuset sjelft och dess herrar och frun-

timmer följa med, stundom flera dagar å rad. På samma

sätt blef också jagten betraktad som ett hofnöje. Man
såg många bland rikets högre ämbetsmän deltaga deri,

både landshöfdingar och rådsherrar. I konungens jagt-

anteckningar förekomma ej sällan Wrede, Wallenstedt och

Gyldenstolpe, såsom de der skjutit på vilddjuren. Knappt

hade också de kungliga barnen blifvit så stora, att de

kunde sitta till häst, förr än konungen började att på

sina jagtfärder medtaga dem, både prinsen och prinsessan.

Efter Ulrika Eleonoras död drogs hofvet än mera

uteslutande till sådana tidsfördrif, och kronprinsen tycktes

få för de samma en om möjligt än afgjordare böjelse än

konungen.

Emellertid hade prinsessan Hedvig Sofia snart fyllt

sitt femtonde år, utan att dock hittills hafva njutit andra

hofnöjen än dessa jagter, isfisken, kappkörningar, exerciser

o. s. v. Från andra håll hörde hon deremot ett helt
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annat hoflif beskrifvas. Med några främmande sändebud

började hon ock att tala härom, och tillkännagifva sin

ledsnad vid ofvannämnde enformiga och för henne föga

lockande förlustelser; och sin länglan efter nöjen, mer

enliga med hennes Sr, kön och samhällsställning.

Detta gifver oss anledning att betrakta Karl den

elfte och hans lefnadssätt frun en annan, men också gan-

ska vigtig synpunkt. Hans något råa seder och enkla

landtliga nöjen blefvo ofta förlöjligade af den högadel, som

han störtat; af de förfinade umgängeskretsar, i hvilka han

icke kunde deltaga; och af de främmande regenter och

hof, som voro af helt annat lynne. Men dessa sednare

med all sin yttre förfining, huru låga, huru i sjelfva ver-

ket föraktliga voro icke många bland dem i jemnförelse

just med denne missaktade Karl den elfte och hans ora-

gifning. Skådom samtidingarna, en Karl den andra och

Jakob den andra i England, Ludvig den fjortonde i Frank-

rike, Kristian den femte i Danmark m. fl.! huru dessa

furstar på frillor, lysande fester och öfverflödigt hoflefverne

mer eller mindre förslösade sin tid och sitt anseende och

derjemnte sitt folks krafter, tillgångar och sedlighet. Deras

hof företedde en glänsande och behaglig yta; men det

inre var fullt af andelig orenlighet, af laster och sedeför-

derf; hvilka derifrån gingo ut öfver deras folk, likasom

en smittosam pestvind. Karl den elftes hof visade en

yta, grof och rå, men under densamma fanns en kärna

af sedlighet och fosterlandskärlek; och den anda, som der-

ifrån spriddes öfver svenska folket, var, såsom våra fjell-

vindar, skarp och härd, men också ren och stärkande.

Bland Karl den elftes berömvärda egenskaper var

ock en serdeles liflig och varm gudsfruktan. Morgon och

afton gjorde han bön, alltid med böjda knän; och läste

dessutom hvarje morgon ett kapitel i bibeln. Alla guds-

tjenster bevistades och alla kyrko-bruk iakttogos med myc-
ken noggrannhet. Då sjukdom någon gång hindrade ho-

nom från den offentliga andaktsöfningen, lät han hålla

predikan i sitt yttre rum. Noga i vården om egen
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alltid djupt inför konungarnas konung; bekännande att

hans voro de riken,, som blifvit lemnade i de jordiska

furstarnas vård; att hans var den magt^ som blifvit åt

dem uppdragen; att honom tillkom äran för de segrar,

de vunnit; och att af hans herrlighet var deras jordiska

majestät ett blott svagt återsken. Det tadel och de före-

bråelser, som blefvo med Guds ord och på Dess vägnar

mot konungen framställda, dem underkastade han sig med

vördnad och ödmjukhet. Samma sinnelag visade sig ock

vid andra tillfällen. I den under arbete varande psalm-

boken hade Svedberg författat den för en konung skrifna

bönepsalm, som under N:o 320 lästes i vår gamla psalm-

bok. På några ställen deri förestafvas ord af djup öd-

mjukhet och syndabekännelse. Der lästes redan i första

versen

:

Jag kommer för dig, Herre,

Med ödmjuk bön och röst,

Fast synden vill, ty värre!

Förlaga all min tröst"

Så är du dock så blid,

Att du ej synd förviter,

När man af hjertat liter

På dig i allan tid.

Någon tanke på enväldet, reduktionen och på stora

kommissjonen tyckes äfven hafva legat Svedberg på hjertat

vid nedskrifvandet af 12:te versen, så lydande:

Den magt, du, Gud, mig gifver,

Är blott din nädeskänk',

Jag dig ock den tillskrifver.

På mig, o fierre ! tänk,

Och gif din Helga And',

Att jag till synd ej skrider,

Ej gör, att någon qvider

Om våld uti ditt land.

Svedberg befarade väl, att dessa ord skulle måhända

blifva illa uttydda och upptagna; men hans samvete tillät
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ej heller att undertrycka den vigtiga varningen. Slutligen

ansåg han för alla händelser bäst att gå sanningens och

uppriktighetens raka väg till målet. Han tog alltså det

goda samvetets mod till sig och begärde företräde hos

Karl den elfte sjelf, visade der handskriften till hela psal-

men och frågade, om konungen gillade dess innehåll och

tilläte dess tryckning. Karl genomläste de allvarliga ra-

derna och förklarade sitt bifall och välbehag vid alltsam-

mans, i synnerhet vid några uttryck af undergifvenhet för

den konungarnas konung, hvars tjenare den jordiske herr-

skaren är. — Ännu ett bevis på samma sinnelag! I de

fordna handböckerna hade bönen för öfverheten blifvit

hållen med följande ordalag: bevara och välsigna vår äl-

skeliga öfverhet hans kongl. majestät vår allernådigste

konung. Detta var äfven föreslaget och till och med tryckt

i den nya handbok, som skulle 1693 utgifvas. Den

fromma drottning Ulrika Eleonora kom emellertid att när-

mare tänka på saken. Hon förklarade dä, att man inför

den allsmägtige Guden icke borde tala om hennes, en

dödlig menniskas majestät; ej eller kalla henne allernå-

digst vid det tillfälle, då både hon och alla andra bön-

föllo om en ojemnförligt högre nåd. Hon ville derföre,

att man vid gudstjensten i hennes hof aldrig skulle an-

vända nämnde ordalag. Hennes känsla fann återklang i

Karl den elftes bröst. Oan kallade till sig Svedberg och

frågade, huruvida nämnde bön redan vore tryckt i den

nya handboken. Svedberg jakade. Då befallte konungen,

att alla dessa blad skulle borttagas och omtryckas med
ordalagen förändrade till följande lydelse: bevara och väl-

signa vår älskelige konung och herre, den du till ett huf-

vud och försvar oss nådeligen förordnat hafver. Behåll

ha7is hjerta vid det ena^ att han ditt heliga namn alltid

fruktar, och upplys honom med 7iåd och visdom o. s. v. l).

i) I en kortare bön utelemnades dock orden efter konung
och ti er re; och detta sednare bruk bibehölls i handbo-
ken af 48H.
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menniska och syndare såsom andras och vi måste blidka

den store Guden, icke med höga tiUlar, ulan med trogna

och ödmjuka hjertan och böner. En sådan sinnesstämning

och en så allvarlig uppmärksamhet på sig sjelf, dref Karl

alt med yttersta flit söka i hela landet upprätthålla samma

fromma tänkesätt och seder. Den store okände häfdateck-

naren målar också förhållandet sålunda: konungen talte

icke, att något störde kyrko-tjensten , väl vetande, att det

endast är gudsfruktan, som mägtar tygla menniskans med-

födda vilda sinne; och att den regering, som försummar

vården härom, blir förr eller sednare sjelf ett offer för

sin uraktlåtenhet.

ANDRA KAPITLET.

OM DROTTNING ULRIKA ELEONORA.

FÖRSTA FRIERIET.

Ulrika Eleonora var yngsta barnet af konung Fredrik

den 3:dje i Danmark och hans gemål, Sofia Amalia. Hon

föddes den ll:te Sept. 1656, och visade redan som barn

ett ödmjukt och älskvärdt lynne, lätt fattningsgåfva och

mycket förstånd, så att hon tilldrog sig allmän uppmärk-

samhet och välvilja.

Det finnes en sägen, att nämnde furstinna redan ti-

digt och knappt sjutton år gammal, har med ett visst

deltagande lyssnat till berättelserna om den nästan jemn-

årige svenske konungen och hans gudsfruktan, blyghet,

oskuld och rena seder. Ett sådant lynne tycktes hafva

en viss likhet med hennes eget; och det var måhända

denna inbillade öfverensslämmelse, som tilldrog sig prin-

sessans uppmärksamhet. Säkert är, att då Nils Brahe

1675 framställde Karl den elftes anhållan om hennes

hand, gaf hon genast sitt bifall. Vid uttalandet af ja-
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ordet ville hon göra den djupa nigning, som bruket for-

drade, och som ån mer öfverensstämde med hennes egen

blyga ödmjukhet. Men enligt sägen misslyckades bemö-

dandet helt och hållet; ty den för tillfället burna högtids-

klädningen var af brokader och prydnader så öfverlastad

och stel, att den icke tillät någon böjning. I öfrigt hafva-

vi redan omförmält det mesta af denna förlofning, och det

dubbla spel, Kristian den 5:te der vid förde. Med hemligt

syfte alt om möjligt hindra eller upplösa förbindelsen, sökte

han i tysthet uppmana prins Wilhelm af Oranien att fria

till samma syster; men fåfängt. Ehuru Krislian ämnade-

bry! a det gifna löftet, låtsade han dock till en tid vara

nöjd med detsamma; och trolofningen blef formligen afslu-

tad. Karl den elfte använde af franska underhålls-pen-

ningarna 200,000 R:dr till brudgåfvor och andra bröl-

lopsberedelser. Skänkerna jemnte förlofningsringen hade

redan kommit till Köpenhamn; enkedrottning Sofia Amalia

hade redan visat dem för danska hoffolket och mottagit

dessas lyckönskningar; och man höll på att till Oktober

1675 utsätta tiden för den kungliga brudens öfverresa

till Sverge;— då ändtligen frampå sommaren konung Kri-

stian blef färdig med sina rustningar, hvarefter kriget bröt

ut. I och med det samma var ock hela giftermåls-förbin-

delsen afskuren, och båda hofven försatta i en ganska-

fiendtlic sinnesstämnins; mot hvarandra.

DET KUNGLIGA FASTEPARET UNDER KRIGET.

Denna ömsesidiga fiendskap sträckte sig likväl icke-

till det kungliga fästeparet; ehuru man sökte å båda sidor

locka dem derlill.

I Sverge fanns nämligen ett parti,, som ville upprifva-

förlofningen med danska prinsessan. Man föreslog derföre

andra förbindelser; t. ex. med österrikiska erkehertiginnan

Maria Anna Josefa, och längre fram med furstinnan af

Zelle, Sofia Dorotea; hon som sedermera blef så olyckligt
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ryktbar genom sin kärlekshandel med Filip Königsmarck^

Men båda dessa förslag voro knappt någonting annat än
löst framkastade ord. Mycket allvarsam-mare drefs planen

till en förbindelse med engelska prinsessan Anna, den se-

dermera blifvande drottningen. Detta förslag tyckes ur-

sprungligen hafva utgått ifrån Holsfein. Dervarande fur-

star befarade, att det stöd emot Danmark, som de hit-

tills åtnjutit af hofvet i Stockholm, skulle tillintetgöras,

ifall Sverges konung blefve förmäld med en dansk prinsessa.

Holsteins sändebud i England, den på sin lid ryktbare

Du Gros, säges hajva varit den, genom hvilken saken först

bragles å bana. Åtminstone arbetade han sedermera gan-
ska ifrigt på dess genomförande. Denna stämpling var

det första men icke sista prof, som Ulrika Eleonora fick

erfara af Holsteins ovilja. Planen gynnades af Johan
Gyllenstierna och understöddes af Wachtmeistrarna och

af Pontus De la Gardie och Oliwekrans. De talade med
föga beröm om Ulrika Eleonoras person och utseende,

samt uppvisade ett hennes porträtt, som icke var serdeles

lofvande. För att höra sig före angående engelska prinses-

san, blef Axel Wachtmeister redan 1677 affärdad till

London. Vid riksdagen i Halmstad t678 ville partiet en
gång för alla genomdrifva detta sitt förslag. Man lagade,.

att ständerna ingingo med en underdånig anhållan, det

konungen täcktes, så snart möjligt, förmäla sig för att

såmedelst trygga tronföljden och rikets säkerhet. Man.

beräknade, att under nu påstående krig mot Danmark kunde
nämnde anhållan icke uppfyllas genom förmälning med
någon der varande prinsessa; och att ständernas visade

ifver och brådska borde alltså loda konungens tankar åt

annat håll, t. ex. åt England. Men man bedrog sig. Karl,,

hvilken i krigets början lyssnat till dessa planer, hade

sedermera ändrat sig och försäkrade numera, att han icke-

ämnade öfvergifva sin trolofvade brud.

A sin sida blef den kungliga fästmön likaledes ut-

satt för frestelser, och del af icke mindre än en kejsar-

krona. Ty Josef i Österrike hade blifvit enkling. Man.
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kastade sina blickar kring Europa för alt uppsöka en ho-

Bom värdig brud; och man stannade vid Ulrika Eleonora.

Hennes broder, konungen, understödde förslaget. Österri-

kiska hofvet gick så långt, att det ville medgifva henne

åtskilliga friheter frän den katolska lärans föreskrifter.

För att minska hennes tillgifvenhet för Karl den elfte

framkastade man ock hvarjehanda tvifvelsmål om dennes tro-

het, och berättade i dylik afsigt de underhandlingar, som

drefvos rörande engelska prinsessan. Men också här blefvo

alla slika bemödanden fåfänga. Ulrika Eleonora förkla-

rade, att hennes en gång gifna löfte icke på något sätt

kunde rubbas; och hon försäkrade, att, om ock hennes

bror skulle med sin konungsliga magt bryta förbindelsen,

så skedde sådant aldrig med hennes eget bifall och aldrig

utan att djupt såra hennes hjerta. Så vidt möjligt und-

vek hon att deltaga i de fester, som Danmark firade med

anledning af sina mot Sverge vunna framgångar. Hon tog

tvärtom i vårdande beskydd de svenska fångar, som för-

des till Köpenhamn, och för att kunna hjelpa dessa olyck-

lige, sålde eller pantsatte hon flera sina dyrbarheter och

till och med sjelfva sin förlofningsring.

DEN ANDRA FORI.OFKINGEN.

På fortforo både Karl och Ulrika att mot hvarandra

ådagalägga en orubblig trohet. Härtill kom, att England

visade någon köld i afseende på det föreslagna giftermålet

med prinsessan Anna; samt slutligen, att sistnämnde för-

bindelse motarbetades af den mägtige Ludvig den fjortonde,

hvilken i dess ställe ifrigt förordade danska prinsessan och

sökte att för henne vinna också Johan Gyllenstierna. Och
denne blef vunnen; och dermed var saken afgjord, i syn-

nerhet som danska konungen sjelf visade sig numera hafva

blifvit ganska angelägen om detta svågerskap. Samma dag

freden mellan Danmark och Sverge afslutades, blef också

förlofningen mellan Karl och Ulrika Eleonora förnyad. Sa-
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ken väckte mycken glädje hos båda folken, hvilka i konunga-

husens förbindelse sSgo en pant för blifvande enighet och

fred. Denna känsla, denna förhoppning uttalades i en

stor mängd verser och ströskrifter, hvilka vid samma till-

fälle kommo i dagen. Det kungliga fästeparets många
dygder och visade trohet tycktes förebåda ett för dem
sjelfva lyckligt äktenskap.

Men å andra sidan visade sig ett och annat oroande

tecken. Till de sändebud, som skulle närmare knyta förbin-

delsen och omständligen uppgöra alla dess bestämmelser,

valde Karl, besynnerligt nog, just tvänne bland de herrar,

som ifrigast motarbetade densamma och i stället förordat

den engelska prinsessan. Axel Wachtmeister blef nämli-

gen hösten 1679 affärdad till Köpenhamn för alt å Karls

vägnar uppvakta den kungliga bruden och hämta hennes

porträtt. Den stora och formliga beskickningen anförtrod-

des sedermera åt Johan Gyllenstierna, hvilken i början

likaledes motarbetat danska prinsessan, och dessutom var

känd som en afgiord qvinnohalare. Att denne herre mot-

tog ett sådant uppdrag, och än mer, att han utförde det

på sådant sätt, som här nedanföre skall framställas, allt

detta hör till de många motsägelserna i hans uppförande.

Som bekant är, satte han en slags ära i att förakta yttre

präl och ärebetygelser. Och likväl utvecklade han vid

ifrågavarande tillfälle en stolthet och en ståt, hvilkas like

sällan varit sedd här i norden. Vid det högtidliga intå-

get i Köpenhamn bestod hans egentliga sällskap och be-

tjening af mindst 130 personer samt 67 hästar, utan att

räkna en mängd unga ädlingar, hvilka frivilligt deltogo i

resan. De flesta voro utstyrda med silfvervärjor och galo-

nerade kläder, kuskarna dessutom med långa hängande

silfverkedjor, hvarjemfe en del hade på både bröst och

rygg det gyllenstiernska vapnet, broderadt med guld öfver

blått atlas. Under det högtidliga företrädet hos konung
Kristian behöll Gyllenstierna, såsom högsta ombud för ett

krönt hufvud, sjelf hatten på hufvudet. Han gaf en gång

i Köpenhamn en stor fest, som bevistades af de förnämsta
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vid danska hofvet. Vid detta tillfälle har han enligt sä-

gen låtit sig vid bordet uppassas af svenska öfverstar, öf-

verstelöjtnanter och majorer. Kring bordet stodo tolf dra-

banter, hvilka sjelfva voro löjtnanter och kornetter, och

hviikas karbiner hade pipor af förgylldt silfver. Men laffel-

musiken bestod blott af 4 trumpetare och 1 trumslagare.

Här framstack smaken af Karl den elftes hof, och af Johan

Gyllenstiernas skaplynne. Detta sednare visade sig äfven

på annat sätt, och till och med just under ifrågavarande

måltid. Några danskar började nämligen misstänka försåt

af de starkt beväpnade svenskarna, och grefve Gyldenlöwe

frågade, om gevären voro skarpladdade? Till svar tog

Gyllenstierna en bland karbinerna och fyllde pipan med

vin. Derpå föreslog han högtidligt en skål för de båda

grannrikenas konungar, spände så karbinens hane, förde

pipans mynning till sina läppar, lyfto småningom kolfven

uppåt, och drack så allt vinet ur den upp och nedvända

pipan. Derpå svängde han om geväret och aflossade skot-

tet, så att kulan stannade i taket. Sedermera bad han

Gyldenlöwe och de andra bordsgästerna göra på samma

sätt. Om och af hvilka detta skedde, berättas olika; men

mellan Gyllenstierna och Gyldenlöv^^e uppkom en tvist

och till och med ett envig, hvilket sednare dock aflopp

utan skadliga följder. Också vid ett annat tillfälle fram-

stod Gyllenstiernas personlighet i sin egen dager, denna

till och med något Öfverdrifven. Man hade på hofvet till-

ställt en maskerad. Gyllenstierna lät dervid förkläda sig

till bonde, och föreställde en dylik person så lyckligt och

lustigt, att alla skrattade högljudt. Men afsides yttrade

Kristian till någon bland sina förtrogna, atl mannen icke

behöft göra sig besvär med någon förklädnad eller för-

ställning; ty äfven i sitt hvardagslag var han en trogen

bild, af hvad han nu sökte med konst föreställa. I an-

seende till hans klumpiga seder och djerfva sätt att fara

fram, plägade också hofmännen kalla honom le cheval de

carosse^ d. v. s. vagnshästen. Hans stolthet föranledde

ytterligare en slags rangtvist, nämligen om den plats,
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skildes slutligen frän Köpenhamn utan att der efterlemna

något behagligt minne. Statsvillkoren för det tiliämnade

höga äktenskapet hade emedlertid blifvil af honom i det

närmaste uppgjorda.

ULRIKA ELEONORAS RESA TILL SVERGE.

Gyllenstiernas beskickning till Köpenhamn utfördes

under Mars och April månader 1680. Kort derefter skulle

Ulrika Eleonora för alltid lemna samma stad. Hon var

der älskad af höga och låga, unga och gamla. Alla sökte

derföre begagna hvarje tillfälle att visa den älskade prin-

sessan sin tillgifvenhet och att förljufva de sista dagar,

hon skulle tillbringa i sitt fädernesland. Vi hinna ej upp-

räkna alla dessa tillställningar; men vid en bland dem,

vid ett fyrverkeri, sågos hennes och Karl den elftes namn,

brinnande bredvid hvarandra. Någon obetänksam skämtare

påminte dervid om en vanlig spådom, nämligen, att den,

hvars namn slocknar först, skall också först aflida. Om
en stund började lågorna i prinsessans namn att mattas

och derefter försvinna; medan deremot Karls ännu lyste

med glänsande klarhet. Skämtaren, spåmannen blef der-

vid förlägen; men Ulrika sade: jag önskar^ att tecknet

måtte blifva sa7mspådt, och att Gud ville bevara mig från

den sorgen att öfverlefva min blifvande gemål.

När det led till tiden för afresan, kom en dag ko-

nung Kristian sjelf och öfverraskade henne med en skänk

af de ädelstenar och den förlofningsring, som hon pantsatt

för att understödja de i Danmark fångna svenskarne. Kri-

stian hade inlöst och återlemnade nu dessa dyrbarheter.

Och de voro och blefvo hädanefter i dubbelt hänseende

dyrbara; ty de påminte om den kärlek, prinsessan förtjent

och vunnit både i Danmark och Sverge; så väl af bro-

dern på Danmarks tron, som af de från Köpenhamn hem-
komna svenska krigarne i dessas låga hyddor.
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högtidligheter men ovanliga uttryck af innevånarnes kär-

lek och saknad lemnade prinsessan Köpenhamn den 1 Maj

och Fredriksborg den 3 i samma månad. Ända hit och

en mil längre följde henne Kristian den femte. Vid af-

skedet yttrade hon en aning om att aldrig mer få återse

denne sin konungslige broder. Men, tillade hon, betydelse-

fullt: emedan jag 7iu anses som en fredspant mellan Dan-

mark och Sverge, så beder jag Gud om nåd att kunna

uppfylla en så härlig bestämmelse ; så att mitt uppförande

må hjelpa till alt borttaga all fiendskap emellan dessa

båda folk och att i stället förbinda dem till evig vänskap

och förtrolighet. Kristian återvände derpå till Fredriks-

borg; drottningen, enkedrottningen och prinsessorna följde

Ulrika Eleonora ända till Helsingör.

Den 4 Maj pä morgonen skulle hon skiljas också

frän dem och från fäderneslandet. Den kringströmmande

folkmängden gaf också nu flere bevis pä varm tillgifven-

het. Vid åsynen deraf sade Ulrika Eleonora: måtte jag

också hädanefter biifva i Danmark hågkommen med samma
ömhet, som mig i denna stund visas. Och då Gud i sin

försyn kallat mig till ett annat rike,, så beder jag honom

förläna nåd och kraft till ett sådant uppförande, att jag

också der må vid sista skilsmessan beledsagas af mina

undersåtarcs kärlek och saknad. Bönen och orden kommo
från ett varmt och uppriktigt hjerla, och blefvo ock verk-

liggjorda i både lifvet och döden.

Nere vid stranden tog hon afsked af den omgifvande

folkmängden och af nyssnämnde sina anhöriga, hvilka följde

med ända tills hon steg ombord i den väntande slupen.

Systern, Fredrika Amalia, gjorde till och med sällskap på

färden öfver sundet. Fartyget, fördt af sjöhjelfen Nils Juel,

gungade fram öfver det lugna vattnet, men under dånande

salvor och styckeskott från både svenska och danska sidan.

Klockan 10 f. m. den 4 Maj 1680 landsteg Ulrika

Eleonora på Helsingborgs brygga. Hon emottogs af enke-

drottningen, omgifven af hofTolk och prakt. Genast efter
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första hälsningen på stranden, tog prinsessan Fredrika Ama-
lia återigen afsked och vände med den danska slupen till-

baka till Helsingör. Ingen enda bland Ulrikas anhöriga

fick följa henne in i det främmande landet, följa henne

till den afgörande dagen, och i det vigtiga ögonblicket stå

deltagande vid hennes sida. Och likväl återstodo blott två

dagar till förmälningen, och blott en dagsresa till bröllops-

gården. Men Karl hade icke allenast icke inbjudit någon

af hennes slägtingar, utan tvärtom undanbedt sig alla tal-

rikare dylika besök. Han hade befallt Gyllenstierna till-

kännagifva, att prinsessan borde medföra så litet sällskap

som möjligt; ty, hette det^ Sverges tillgångar medgifva

icke någon större högtidlighet ±\ Och sedermera tillade han

att, om någon af prinsessans systrar nödvändigt skulle

följa med, så önskade han, att det måtte blifva hertigin-

nan Fredrika Amalia. Denna furstinna var nämligen gift

med Karl den elftes morbroder, hertigen af Holstein Got-

torp. Men konungens önskan att häldst slippa alla slags

besök hade blifvit tillräckligen bekant, och, såsom vi sett,

skyndade derföre äfven Fredrika Amalia att från Helsing-

borgs brygga genast vända tillbaka till Danmark.

BEREDELSER TILL F0RS3ÄLMNGEN.

Karl den elftes skygghet för menniskor har sällan

framstått så tydlig såsom vid detta tillfälle. Vi hafva ofta

omtalat, hur försagd han var i talrikare och mer bildade

sällskap, serdeles bland fruntimmer; och huru han derföre

sökte, så vidt möjligt, undvika alla betydligare hoffesler.

Med känsla af så mycket större förlägenhet och oro mot-

såg han derföre sin egen förmälning. Det var nämligen

tydligt, att om denna anställdes i Stockholm^ i rikets huf-

vudstad, skulle Karl icke kunna undvika att till delta-

4) Lund. De la Gardiana M. S. III. 40. Karls förhåliningsbref

för Gyllenstierna den 6 December -1679.



gande inbjuda några bland brudens slägtingar inom dan-

ska konungahuset och en mängd förnäma herrar och frun-

timmer inom sitt eget rike. Slockholmsboarna skulle ock

velat i tusental beskåda herrligheten; och alltsammans

hade ej kunnat aflöpa utan åtminstone flera dagars, kanske

veckors sällskaper och högtidligheter. Detta föreföll Karl

blifva en alltför segsliten pröfning för hans tålamod, en

alltför pinsam plåga för hans säilskapsskygga och förlägna

lynne. För att komma ifrån alltsammans, beslöt han, att

förmälningen skulle firas i Halmstad. Detta afgjordes re-

dan i November 1679 ii och snart derefler likaledes att

högtidligheten skulle räcka blott en enda dag 2*. Gång

på gång tillkännagaf konungen sin önskan att undvika

uppseende, prakt och stort sällskap. Detta synes bland

annat af det egenhändiga bref, hvarmed han inbjöd Asche-

berg till bröllopeL Tillika visar samma papper, huru ko-

nungen behandlade tyska språket. Vi införa derföre skrif-

velsen i dess helhet och oförändrad; dock beledsagad af

•en, kanske behöflig, öfversätlning.

Wålgeborner Her Fält-Mar-I Välborne herr fältmarskalk

skalck und General Gouver-|och generalguvernör,

neur. Emedan jag i Guds namn

Dy weil ich in Gottes na men

resoluiret habe min bielager

szu halthen i Halmestad im

anfangs des Maij Montz, alsso

bithe ich dhen H. F. M. mitt

dhysen meinen sreiben, das

dher H. F. M. wålle auch ssur

selbige seit dorthijn kommen
unt meijn hoksei bei ssu wå-

har beslutat hålla mitt biläger

i Halmstad i början af Maj

manad, beder jag herr fältmar-

skalken genom denna minskrif-

velse, att h. f.. ville också vid

samma tid komma dit, och

bevista milt bröllop. Jag har

ingen annan velat bjuda der-

till: ineen af riksråden korn-

el) Brahe. Kanslirummet. Nils Brahe till Per Brahe den 26
November 1697.

2} Riks-Registrat. Konungen tillJohan Gyllenstierna den 23
Februari 1680.
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,oen, ich habe kein andheren

wållen dars su bithen lassen,

dar wyrtt nymant fon dher

Reis-Raathen hijn kommen
mer als der Reis Marskalck

und Her Johan Gyllenteren

alsso håffe ich dhen H, F. M.

gar gewijs dar szu spreken,

den also das wenige das ich

in dissem krijge geilerneth ha-

be, habe ich dehn H. F. M.

vor szu danken, und szo läng

als ich lebe ssol ich ess wijs-

sen mitt dort szu erkennen,

hy milt befälle ich etc.

P. S.

Ich bithe dhen H. F. M.

•das der H. F. M. an ni man

"wil lassen wissen wen das

beilager ssol gessen.

mer dit mer än riksmarskal-

ken och herr Johan Gyllen-

stierna. Således hoppas jag

då ganska säkert att få tala

med h. f. m., ty också det

lilla, som jag i detta kriget

har lärt, har jag h. f. m. att

tacka för, och så länge jag

lefver, skall jag veta erkänna

det. Härmed befaller jag etc.

P. S.

Jag ber h. f. m,, att h. f. m.

icke vill låta någon vela, när

bilägret skall ske.

CAROLUS.

Strömsholm den 30 Martii Anno 1680.

Till förmälningen blefvo i sjelfva verket icke bjudna

flera personer än enkedrottningen, Ascheberg och Johan

Gyllenstierna, samt de två danska herrar, som skulle vid

högtidligheten föreställa konung Kristians person. Karl

sjelf var omgifven af så fåtalig uppvaktning, som möjligt;

Bengt Oxenstierna och Örnstedt för kansliet, Hastfer, som

öfverste för gardet, samt Axel Wachtmeister, Kristofer Gyl-

lenstierna och Schönleben som adjutanter och kamrater i

kriget och jagten. Icke ens riksmarskalken, don prydlige

Johan Gabriel Stenbock, blef vid denna högtidlighet till-

kallad. Hans göromäl uppdrogos för tillfället åt Bengt

Oxenstierna.

Fryxellt Ver. XIX.
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Detta sätt att taga saken föranledde emedlerlid en

både löjlig och ledsam förveckling med Frankrike och dess

sändebud Feuquiéres. Konung Ludvig hade ålaggt nämnde

herre att, ehuru obuden, likväl infinna sig vid förmälnin-

gen, hvarjemnte samma konung med sitt vanliga öfvermod

befallt Feuquiéres att vid samma tillfälle truga sig till

försteget framför danska sändebuden. Afsiglen var att så-

lunda nedsätta konung Kristian, mot hvilken Ludvig var

för tillfället uppbragt. Planen blef likväl i förlid röjd.

Karl önskade undvika både tvisten och den fina frans-

mannens granskande öga. Han lät derföre Feuquiéres

tämligen tydligt förstå, att man vid förmälningen icke

ville hafva några främmande vittnen. Men förgäfves; ty

Ludvig befallle sändebudet icke rätta sig efter dylika an-

tydningar. Derföre, när hofvet i början af April begaf

sig på resan från Stockholm ned till Halmstad, kom straxt

Feuquiéres med ett stort sällskap följande efter på samma

väg. Nu blef Karl mycket både förlägen och förargad.

Den sednare känslan fick likväl snart öfverhand. Han

.jkickade derföre Höghusen att i Köping eller Arboga möta

Feuquiéres och bedja honom vända tillbaka och säga ho-

nom, att objuden gäst får ingen förplägning 1). Uppdraget

verkställdes, men Feuquiéres var envis. Hofvet i Paris

hade låtit påskina, att, emedan konung Ludvig hade i

sista freden återhjelpt Sverge till dess förlorade besittnin-

gar, så borde väl ock samma konung Ludvigs sändebud

vara sjelfskrifven gäst vid svenska konungens förmälning.

Feuquiéres handlade i Öfverenssfämmelse härmed och skyn-

dade i hofvets spår nedåt Halmstad, fullt besluten att

icke låta sig afvisas.

Måhända var detta orsaken till ett beslut, som konun-

gen fattade vid ungefär ifrågavarande tid; nämligen att

fira sin förmälning icke i Halmstad, utan på den närbe-

lägna herregården Skottorp. Från staden skulle det näm-

I) Riks-registrat : Karl den elfte till Höghusen. Ströms-
holm den 43 April 4680.
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ligen blifva svårt att utestänga den efterbängsne frans-

mannen, hvilken alltid kunde derstädes skaffa sig några

rum och sedermera passa tillfället och intränga sig vid

förmälningen, när häldst den ock anställdes. Sådant skulle

deremot blifva nästan alldeles omöjligt på det enstaka lig-

gande Skottorp.

Nämnde herresäte är uppfördt på slätten norr om
Hallandsås, och tillhörde då för tiden hofkansleren Frans

Joel Örnstedt. Enligt ritning af Tessin och med betydligt

understöd af Karl den elfte hade der nyligen blifvit upp-

fördt ett ganska prydligt slott, en bland de vackraste

byggnader inom fäderneslandet. Alldeles ovanligt prakt-

full var isynnerhet den så kallade kungssalen. Den var

aflång men rundad, och hade en längd af 22, bredd af

17 och höjd af icke mindre än 12 alnar. Han gick näm-

ligen genom tvänne våningar och upplystes derföre af

två rader fenster. Taket var hvälft och derjemnie si-

radt med gipsprydnader, golfvet med rutor af sandsten.

På detta slott och i denna sal beslöt man nu alt fira

den kungliga förmälningen.

Konsten var emedlertid att dervid komma ifrån Feu-

quiéres och hans efterhängsenbet. Ty denne herre hade

verkligen infunnit sig i Halmstad och det med fullt beslut

att infinna sig också vid förmälningen. Man ville eller

vågade icke med våld visa honom tillbaka; ty man fruk-

tade obehaget och de möjliga följderna af ett sådant upp-

träde. Man ville ej heller för någon del hafva honom som

ögonvittne af det torftiga konungabröllopet. För att draga

sig ur donna svårighet, tillgrep man följande list. Man

beslöt att medelst falska uppgifter om tiden föra frans-

mannen bakom ljuset. Gyllenstierna och Örnstedt sade

honom derföre, alt konungen ämnade den 6 Maj begifva

sig från Halmstad till Skottorp, dock blott för att göra

sin dervarande brud det första besöket; men att han skulle

återvända samma qväll till Halmstad igen; och sedermera

först den 7:de med större högtidlighet återkomma tiii

Skottorp och fira törmälningen. Feuquiéres trodde den
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icke mer än jemnt. Han beslöt att noga passa på, när

konungen med sällskap begaf sig från Halmstad, och han

ämnade att då genast följa efter och truga sig fram till

deltagande i högtidligheien. Af denna orsak höll han både

vagnar och ridhästar i ordning för att kunna genast bryta

upp, så snart det lilla hofvet lemnade staden. Tillika ut-

satte han kunskapare att noga bevaka alla Karl den elf-

tes rörelser, så att denne icke skulle kunna fara från

Halmstad, utan att Feuquiéres blefve derom genast un-

derrättad.

FÖRMÄLINirSGSDÄGEN DEN 6 MAJ 1680.

Karl den elfte och Gyllenslierna gjorde å sin sida

allt för att bedraga fransmannen och hans vaksamhet. I

hemlighet utsatte de förmälningen till den 6:te i stället för

den 7:de Maj. Tidigt på morgonen förstnämnde dag red

konungen sjelf tidigt ut ifrån Halmstad. För att icke

blifva igenkänd, svepte han kappkragen tätt om ansigtet

och smög sig ut genom några bakgator och tog sedermera

vägen till Skottorp, till bröllopet. För att än bättre dölja

denna rymning, lemnades flera bland hofvet och till och

med sjelfva ceremonimästaren qvar i Halmstad.

Vändom oss nu till den kungliga bruden!

Den 4:de Maj kl. 10 f. m. landsteg hon på Helsing-

borgs brygga, mottagen af Hedvig Eleonora, Bengt Oxen-

stierna och en hop uppvaktande adel från grannskapet.

Karl sjelf hade icke infunnit sig; han gjorde den dagen

en lustridt till Sperlingsholm och mönstrade dessutom nå-

gra i Halmstad förlaggda knektar. Den 4:de om aftonen

reste enkedrottningen och den kungliga bruden till Skil-

linge, der de stadnade hela den följande 5:te Maj. Samma
dag red Karl den elfte ut från Halmstad för att bese det

straxt söderom vid Fullebro liggande slagfältet, beryktadt

genom segern 1676. Den 6:te Maj tidigt om morgon

afreste enkedrottningen och den kungliga bruden från
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Skillinge och anlände kl, 10 f. m. till Skottorp. Men

konungen, som tidigt samma morgon smugit sig från Halm-

stad, hade ännu icke kommit fram till bröllopsgården, utan

höll på att jaga i skogsdungarna deromkring. En stund

efter bruden infann sig dock äfven brudgummen, men
klädd i jagtdrägt. Nu och på sådant sätt aflade han hos

sin blifvande gemål det första besöket. Det varade en

fjerdedels timme. Karl skyndade åter ut. Som några

säga, red han bort för att mönstra några i trakten va-

rande troppar. Men enligt en pä stället gängse sägen, har

nu ett ganska märkligt uppträde tilldragit sig. Karl skall

hafva blifvit mycket missnöjd med Ulrika Eleonoras utse-

ende. Han skall hafva gått ned i trädgården och der

under häftigt samtal yttrat sin bestämda motvilja för både

brud och bröllop. Bland annat skall han hafva frågat

Gyllenstierna, om denne icke hade kunnat skaffat honom

en vackrare gemål; hvarpå gunstlingen skall hafva svarat:

nej, och ers majestät skall snart erfara^ att inom henne

bor en engel. Konungen skall dock hafva länge prutat

emot och icke beslutat sig till vigseln förr, än Örnstedt

allvarligen påpekat följderna af att bryta en så högtidlig

och långt gängen förbindelse. Karl gaf slutligen med sig;

men denna underhandling fördröjde sjelfva vigseln så, att

den icke blef verkställd förr än emellan 11 och 12 på

natten. Berättelsen om denna hans motspänstighet är blott

en sägen i), som åtminstone ännu saknar historiska bevis.

Så mycket är dock säkert, som att vigseln icke verkställ-

des förr än efter kl. 11 på natten; och att man icke

känner någon annan, ens den aflägsnasle orsak till valet

af en så ovanligt sen stund.

Ändlligen vid ofvannämnde timma gick således förmäT-

ningen i verkställighet. Brud och brudgumme voro klädda

1 silfvertyg, och prinsessan framleddes af de båda danska

<) Den har fortlefvat bland Ömsteds afkomlingar octi blifvit

oss benäget meddelad af Skottorps ägare herr ryttmästareu

Möller.
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Karl och Kristofer Gyllenstierna samt Schönleben. Vigseln

förrättades af Spegel, hvilken derunder begagnade orden

prinsessa och kunglig höghet ända, tills bruden fått vig-

selringen på fingret, från hvilket ögonblick han ändrade

benämningen till drottning och majestät. Efter vigselns

slut bjöds allehanda sockerverk omkring, och derpå följde

qvällsvarden. Denna bröliopsmållid intogs på följande högst

besynnerliga sätt. Konungen åt ensam i sin kammare i

sällskap med blott Hastfer och Karl Gyllenstierna; drott-

ningen och enkedrotlningen åto ensamma i denna sednares

rum; de öfriga få gästerna bespisades i kungssalen. Vid

pass kl. 1 midnattstiden var allt slut, och det kungliga

paret fördes till brudkammaren.

DAGEN EFTER FORMALNINGEN.

Redan kl. 4 om morgonen den 7:de Maj var konun-

gen klädd och ute på borggården, sysselsättande sig seder-

mera med vanliga nöjen och arbeten, hästar, hundar, sol-

dater och regeringsåtgerder. Man har några konungabref,

underskrifna på sjelfva förmälningsdagen och än flere på

den följande.

Längre fram på förmiddagen kommo ortens adel och

ämbetsmän pä uppvaktning, och en stor måltid anrättades,

då hela hofvet spisade tillsammans. Efter dess slut åter-

vände danska sändebuden genast till sina qvarter i en

bondegård bredvid slottet. Detta skedde för att undvika

rangtvisten med Feuquiéres; ty man fick veta, att denna

skulle inom en eller annan timme infinna sig.

Vi vända nu vår berättelse till sistnämnde herre.

Karls försök att tidigt på morgonen den 6:te Maj

smyga osedd och okänd ur Halmstad, hade i ett hänse-

ende misslyckats. Feuquiéres kunskapare sågo och igen-

kände honom; och skyndade genast att till sin herre in-

berätta den hemlighetsfulla ridten. Fransmannen anade
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oråd och möjligheten af ett tillämnadt smyg-bröllop. Men
å andra sidan kunde han icke gerna föreställa sig, att

Sverges konung skulle verkligen \ilja på sådant sätt fira

sin förmälning, och likasom stjäla sig till att hålla bröl-

lop. Feuquiéres tänkte, att konungens utresa kunde möj-

ligtvis vara en af dess vanliga morgonjagter eller enligt

Gyllenstiernas ord blott afse ett hastigt besök på Skottorp;

o. s. v. Att genast resa efter kunde alltså få utseende

af ett löjligt fjesk. Han höll sig derföre tills vidare stilla

och tyst. Men i afsigt att än längre dölja konungens

afresa, kom klockan 11 f, m. den i staden qvarlemnade

svenska ceremonimästaren till Feuquiéres och började bland

annat omtala, huru konungen ännu läge i sin djupa mor-

gonsömn, och huru ovanligt, huru högst ovanligt sådant

vore o. s. v. Feuquiéres visste dock, att konungen redan

tidigt på morgonen ridit bort, och att derföre allt, hvad

ceremonimästaren sade, var osanning. Detta öppnade

fransmannens ögon och han begrep, att man fört, och

ville än ytterligare föra honom bakom ljuset. Emedlertid

kunde han ännu icke säkert veta, huruvida någon vigsel

skulle den dagen blifva förrättad eller ej. Han ville all-

deles icke utsätta sig för det åtlöje, som en måhända än-

damålslös resa till Skottorp skulle föranleda. Också var

dagen så långt liden, att det tycktes osäkert, huruvida

man kunde hinna fram till den tid, då förmälningen efter

all uträkning borde gå för sig. Han stannade således den

6:te Maj i Halmstad; men skickade sin hofmästare till

Skottorp, hvarest denne smög sig in bland befjeningen

samt iakttog och sedermera berättade sin herre allt, som

vid högtidligheten föreföll. Andra bröllopsdagen for Feu-

quiéres med hela sitt sällskap till Skottorp för att lyck-

önska konungen och för att på samma gång truga sig

till företrädet framför danska sändebuden. Midt på vägen

mötte han Johan Gyllenstierna. Båda vagnarna stannade.

Gyllenstierna hade beslutat gifva hela den mot Feuquiéres

riktade tillställningen utseende af ett skämt, af en puts-

lustig öfverraskning. Vid åsynen af den narrade frans-
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mannen utbrast han derföre i ett högljudt skratt, och

föreslog sedermera, att Feuquiéres borde vända om och

följa med norr ut till Halmstad, der han kunde få lyck-

önska konungen. Feuquiéres frägade: tror ni således^ att

konungen nu genast kommer till Halmstad? Ja^ det tror

jag; svarade Gyllenstierna, Ah.' utropade fransmannen:

Ni troTj att jag skall träffa konungen i Halmstad! Kusk!'

smäll på hästarna och kör söder ut till Skottorp! Och
vagnarna ilade från hvarandra, enhvar åt sitt håll.

Vid Feuquiéres ankomst till bröllops-gärden hade,

som sagdt är, danskarna redan dragit sig undan, så att

han icke fick tillfälle, att mot dem verkställa sin ofvan-

ngmnde afsigt. Han begärde nu företräde hos konungen

och fick det i Karls enskilda rum. Feuquiéres framställde

då sin lyckönskan till förmälningen. Deri förekommo bland

annat följande ord: konungen, min herre, känner mycken

tillfredsställelse deröfver, att han genom sina vapen har

åt eders majestät återgifvit så många fäslen och land-

skap. Denna hans tillfredsställelse blifver fullständig ge-

nom den lyckliga förbindelse eders majestät nu knutit.

Derigenom går i fullbordan den sköna tanke, konungen,,

min herre, hyst och åsyftat, nämligen Europas fred och

ed&rs majestäts lycka och välfärd o.- s. v. 4), Bengt Oxen-

stierna hade nog takt att helt enkelt och med allmänna

talesätt besvara hälsningen, utan att låtsa märka dess

stickord. Sedermera och under samtalet yttrade Karl, att

han valt sin brud enligt konung Ludvigs råd, och att

han gjort ett enkelt bröllop, både enligt bruket i Frank-

rike och för att genom exemplet lära sina undersåtar©

att undvika öfverflödiga omkostnader o. s. v. Aftonen

samma dag återvände Feuquiéres till Halmstad. Under

samtalet, så väl med konungen som med de svenska her-

<) Enligt Feuquiéres tryckta berättelse. — Enligt råds proto-
koll et den 23 Juni 'IGSO hafva orden fallit än bittrare

och innehållit förebråelser för den uteblifna bröllopsbjud-
ningen o. s. T.
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rarne, visade han ett orubbeligt lugn och icke mindsta

tecken till hvarken bifall eller missnöje öfver det, som
förefallit. I sjelfva verket hade ingendera konungen, hvar-

ken Karl eller Ludvig, orsak att berömma sig af dessa

uppträden. Sådant tyckas de ock sjelfva hafva insett.

Karl höll stillatigande tillgodo sidohuggen i Feuquiéres tal;

och Ludvig likaså det spratt man spelat hans sändebud

och den vanvördnad man på samma gång visat honom
sjelf 1).

'

DROTTNING ULRIKA ELEONORA VID HENNES

UPPTRÄDANDE PÅ SVENSKA TRONEN.

Tredje bröllopsdagen anlände Karl den elfte till Halm-

stad redan kl. 9 om morgonen; sä tidigt hade han lem-

nat Skottorp och sin brud. Snart kom det öfriga hofvet

efter och tillbragte i nämnde stad tvänne dagar under

åtskilliga nöjen och förströelser. Den ll:te Maj for huf-

vudmannen för danska beskickningen tillbaka till Köpen-

hamn, väl begåfvad och under yttre sken af höflighet och.

tillfredsställelse. Inom sig var han dock mycket missnöjd

med det sätt, hvarpå bröllopet blifvit firadt, och isynner-

het med den bristande uppmärksamhet, Karl visade sin

1) Berättelsen om Karl den elftes förmätning är grundad på
Råds-Prot. 1680', — Riksregistrat s. ä. ; — danska

sändebudens berättelser till tiofvet i Köpenhamn, befintliga

i dervarande geheime-arkiv, — Feuquiéres till Ludvig den

fjortonde skrifna missiver, tryckta i Paris 1846; och pä
enskilda meddelanden af Skottorps n. v. ägare herr rytt-

mästaren Möller. I trakten kring Skottorp går ett seder-

mera i tryck upprepadt rykte, att Karl på närmsta gästgif-

vare-gårdur förbjudit gifva Feuquiéres hästar och sämedelst

hindrat denne frän att komma till förmätningen. Feuquiéres

egna bref nämna likväl icko ett ord om något sådant hin-

der, ujan omtala flere gånger, att han medförde och begag-

nade egna hästar, isynnerhet för resan mellan Halmstad octi

Skottorp.
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unga drottning. Dansken hade också medfört en hop

större och mindre dyrbarheter för att dermed begåfva den

talrika svenska hofbetjening, man väntade att få se vid

ett så högtidligt tillfälle. Men emot förmodan fanns på

Skottorp blott ett ringa antal deraf, så att de flesta skän-

kerna blefvo icke bortgifna, utan återförda till Köpenhamn.

Den 12:te Maj skildes hofvet åt. Konungen for till

de vestra landskapen för att der bese fästningar och mön-

stra soldater. Drottningarna reste öfver Jönköping; men

så långsamt gick färden med vagnar den tiden, att hofvet

kunde först den 29:de hinna till Örebro, der konungen

skulle möta. {lär fingo likväl drottningarna vänta tvänno

dagar, under hvilken tid Karl uppehöll sig på Kungsör;

troligen för att ordna slottet till det nya hofvets motta-

gande. Ändtligen den 31:sta kom han till Örebro och

förde drottningarna derifrån till oftanämnde Kungsör.

Ulrika Eleonoras kröning och högtidliga intåg i Stock-

holm blefvo länge uppskjutna. Emedlertid vistades hon

på Kungsör, Strömsholm eller något af lustslotten utanför

hufvudstaden. Redan under denna tid förvärfvade hon

mycken tillgifvenhet för den mildhet och det förstånd, som

hvarje hennes ord och gerning ådagalade; äfven för hen-

nes tålamod. Ty man märkte henne aldrig med ett enda

ord, icke ens med en suck röja något missnöje öfver Karls

vårdslösa och kalla bemötande, eller öfver enkedrottningens

redan nu framstickande afund och nedsättningsförsök. Dess-

utom ådagalade den unga drottningen icke blott tålamod,

utan ock ett verkligt mod, när sådant någon gäng kom
i fråga. Den 29:de Juli seglade hon med en del af hof-

vet från Kungsör till Strömsholm. Bäst slupen ilade med

full fart öfver vågorna, stötte den emot en blindklippa^

och det så häftigt, att farkosten började taga vatten och

sjunka. Några bland hofTruntimren bleknade och dånade;

men drottningen bibehöll sansning och lugn. Snart kommo
ock de andra båtarna och räddade hela det skeppsbrutna

sällskapet.
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Hvad som väckte en serdeles fördelaktig uppmärk-

samhet, var, att Ulrika Eleonora alltid ådagalade mycken

oegennytta och sparsamhet, då det gällde statens medel.

Karl hade för henne uppgjort en serskild och ganska vac-

ker hofslat. Men i början mente hon sig alldeles icke

behöfva någon annan än den, hon hade gemensamt med
konungen sin herre; och hon ville knappt liöra talas om
en för hennes person serskildt beräknad hofhållning. När

det ändteligen blef afejordt, att hon skulle hafva en sådan,

och när förslaget dertill henne förelades, dä gjorde hon

deri med egen hand flere nedsättande förändringar. Man
hade t. ex. ämnat henne 5 anspann hästar; men hon

förklarade sig icke behöfva mer än tre. På samma sätt

behandlade hon ock flere andra punkter, alltid tillkänna-

gifvandc sin önskan att så vidt möjligt lätta statens bör-

dor. Danska sändebudet i Stockholm, Jens Juel 1), hade

sig uppdraget att i alla dessa punkter hjelpa till att be-

vaka hennes fördelar; men han blef deri gång pä gång

motarbetad af henne sjelf. I sina bref till hofvet i Kö-

penhamn knotado han smått öfver detta egna förhällande;

och berättade, att, om det någon gång lyckades honom att

åt drottningen utverka någon fördel, så blef den seder-

mera af henne sjelf snart nog efterskänkt, hvarigenom alla

Juels bemödanden gjordes fruktlösa. Med all sin beundran

för hennes sjelfuppofTring, tyckte likväl statsmannen, att

denna dygd gick stundom allt för långt. Ett uppträde

dem emellan var ganska betecknande. Det gällde, huru-

vida förvaltningen af drottningens lifgeding och öfriga in-

komster skulle bero af henne sjelf eller icke. Juel ön-

skade och hade utverkat det förra; men då förklarade

Ulrika, att hon med allt förtroende öfverlemnade sig och

sin egendom åt konungen och de af honom valda ämbets-

männen. Juel blef missnöjd, och framhöll för drottningen

den större frihet och sjelfständighet, som en egen förvalt-

ning medförde. Ulrika började tveka och till hälften ångra

<) Jemnte och efter honom bestreds sysslan af Scheei.
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sitt gjorda medgifvande; men efter nSgra veckor förnyade

hon detsamma omigen, Juel tyckes äfven hafva förnyat

sina anmärkningar; men fick derpä slutligen följande svar:

Då jag icke vill någonting annat än hvad^ som är rätt

och billigt^ så ku7ma ju konungen och ha7is ämbetsmän

icke motsätta sig mina önskningar^ utan att nedsätta sitt

eget anseende. För öfrigt hoppas jag, alt denna min

eftergifvenhet skall till fördel för Danmark lätta de andra

underhandlingarna. Saken var afgjord, och nägon ändring

kom ej mer ifråga.

Genom ett sådant uppförande hade Ulrika Eleonora

redan förut och i hög grad vunnit srenskarnes hjertan,

när efter ett högtidligt intåg i Stockholm s%'enska kronan,

den 25 November, sattes på hennes hufvud. Det skedde

med ungefär samma prakt och samma högtidligheter, som

vid dylika tillfällen voro vanliga.

Drottningens utseende vid denna tid beskrifves på

följande sätt. Lockarna voro kastanjebruna; pannan hög,

ögonen mörkgrå, dock med en genomträngande, fast mild

låga. Hakan var serdeles täck och öfver munnen låg ett

drag af oskyldig glädje. För Öfrigt var ansigtet rundt,

hyn skär och hvit, hals och armar serdeles välbildade;

liksom i allmänhet hela hennes växt; hållning och åt-

börder derjemnte så värdiga, att de hos en hvar in-

gåfvo aktning och vördnad, på samma gång som kärlek

och tillgifvenhet vunnos genom den enkla och otvungna

välvilligheten i hela hennes väsende. Prål, tillgjordhet och

förkonstling hatade hon både i tal, drägt och seder; dock,

när tillfället så fordrade, uppträdde hon i allo såsom det

egnade en drottning.

Sådan var Ulrika Eleonora, när hon uppsteg på

Sverges tron. Yi skola nu ytterligare värma våra hjer-

tan vid betraktandet af de egenskaper, hon der åda-

galade.
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ULRIKA ELEONORAS GUDSFRUKTAN.

Denna känsla var hos Ulrika Eleonora serdeles liflig

och verksam. Sä snart hälsan tillät, bevistade hon den

offentliga gudsljensten i Storkyrkan; och för att kunna

göra det så ofta och så osedd som möjligt, inrättades ea

serskildt täckt gång från slottet till nämnde tempel, mel-

lan hvilka afståndet då för tiden var mycket mindre än

nu. Vid svagare hälsa besökte hon slottskyrkan eller lät

predikan hållas i rummet utanför sitt eget. Under skrif-

termål och nattvardsgång såg man henne mycket upprörd

och vid sistnämnde tillfälle med flit sökande den ringaste

platsen. Hon hade förbehållit sig rättighet att sjelf utse

sina predikanter, och hon begagnade denna frihet med den

samvetsgrannaste pröfning. Kyrkoherden i Magdeburg,

den bekanta Scriver, var vid ifrågavarande tid mycket

ryktbar och värderad för den uppbyggelse, han både ge-

nom predikningar och lefverne gaf sina åhörare. Ulrika

Eleonora, som lärt känna mannens rykte och skrifter,

önskade honom till sin hofpredikant, och yttrade i kallelse-

brefvet, att den kära Scriver skulle, hvarken af ålderdom

eller något annat, låta sig hindras från resan till Sverge.

Drottningen lofvade sörja för hans heqvämlighetj äfven

om han skulle föras nedbäddad i en hängbår. Hon ön-

skade lifligt att i honom få en uppsyningsman, som var-

nade för det onda, och uppmuntrade till det goda; och

som frimodigt lärde, icke huru vi vilja, utan huru vi

böra tefva. Scriver undanbad sig och skyllde på den

oförmåga, som åtföljde hans ålderdom och hans gråa hår.

Drottningen svarade: just en sådan ålderdom och sådana

gråa hår förtjena än mer vår aktning och ingifva oss

än högre förtroende. Hon var envis, men förgäfves. Den

nu snart 60-ariga mannen stannade i sitt fädernesland.

Ryktbarast bland hennes hofpredikanter blef den re-

dan förut omtalade Johannes Carlberg, han, som sökte

predika uppror i Karl den elftes hjerta 1); han den kla-

1) Se 19. 398.
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raste bland de stjernor, som vid denna tid från det förut

nästan okända Wermland uppgingo öfver fäderneslandet.

Om hans antagande vid drottningens hof berättas följande.

Hon hade hört talas om det brinnande nit och den ovan-

liga skicklighet, han ådagalaggt som domprost i Göteborg,

Han 6ck derföre befallning att komma till Stockholm och

predika för hofvet. Delta skedde, och med så mycket bi-

fall, att Ulrika Eleonora genast kallade honom till öfver-

hofpredikant. Johannes Carlberg undanbad sig, tilläggande:

En Johannes passar icke rätt väl att predika i konu7igs-

liga hof. Ulrika förslod anspelningen på Johannes dopa-

rens namn och missöde; men svarade genast: jo i detta

hof passar Johannes rutt väl att predika; ty här finnes

ingen, hvarken Herodes eller Herodias. Vid sådana ord

kunde Garlberg icke längre neka. Han mottog fjensten

och förrättade den så, att han vann mer och mer förtro-

ende och högaktning hos drottningen, konungen och hos

hela hofvet. Carlberg var också en bland dem, genom

hvilkens hand drottningen åt de behöfvande utdelade sina

• rika, men i tysthet gifna välgerningar.

ULRIKA ELEONORAS VÄLGÖRENHET.

Men återvändom till den fromma drottningen! Flen-

nes gudsfruktan var icke låtsad, icke ett tomt skrymteri.

Den uppenbarade sig i hela hennes lif, i hennes sannings-

kärlek, fridsamhet, tålamod, renhet, oegennytta, och isyn-

nerhet i hennes välgörenhet. Sjelf lidande och mindre

lycklig, kände hon ett djupt och innerligt medlidande för an-

dra olyckliga, och aldrig voro hennes öra eller hand slutna

för deras böner eller för deras behof. Vi hafva nämnt,

att hennes årliga anslag steg till en betydlig summa 1);

-1) Enligt dansLa ministerns, till 608,000 riksdaler; d. t. s.

432,000 riksdal, r.gs nuTarande mynt. Summan är troligen

alltför stor. Måhända menas på första stället daler silf-

vermynt.
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och man påstår, att nära Vg deraf användes till under-

stöd och gåfvor åt nödlidande. Öfverhofpredikanlen Carl-

berg och öfverhofmästarinnan Maria Elisabet Lillie född

Stenbock voro de, som vanligen undersökte de bedjandes

behof och utdelade gåfvorna. Vid tillfällen af större och

allmännare nöd, voro dessa serdeles ymniga. Så t. ex.

skänkte hon 1686 ät de brandskadade i Stockholm

6,000 R:dr. — En mängd personer, som för sin refor-

merta bekännelse måst fly från Frankrike, fingo af henne

betydligt understöd. — Ar 1687 uppköpte hon en mängd
säd och skickade don till Finnland, hvilken landsort lidit

af missväxt; likaså 1688 till Estland, och 1691 till Da-

larna. At fattiga sjuka bestod hon läkemedel, och för

mången månad steg denna hennes apoteksräkning till 150
R;dr R:gs, nu varande mynt. Hennes välgörenhet bestod

ej heller i blott för ögonblicket lemnade understöd. Den
stiftade också inrättningar, som till kommande tider ut-

sträckte de välsignelserika följderna af hennes barmhertig-

het. Vid Karlberg uppfördes ett barnhus och på Kungs-

holmen ett fattighus, som ännu bära hennes namn. En
annan hennes stiftelse är det så kallade drottninghuset,

hvarest en mängd nödlidande qvinnor kunna för sina ål-

derdoms dagar bekomma understöd eller åtminstone tak

öfver hufvudet.

Denna drottningens deltagande ömhet uppenbarade

sig i synnerhet mot dem, som blifvit utarmade genom
reduktionen. När deras fruntimmer, tvungna af nöden,

måste sälja sina dyrbarheter, hände ofta, att Ulrika Eleo-

nora i hemlighet först uppköpte de kostbara nipperna, och

sedermera skickade dem tillbaka till förra ägarinnan. — Ge-
neral-löjtnant Mortaigne mislade det gods, hvaraf han skulle

bafya sitt underhåll på gamla dagar. Bestörtningen der-

Öfver ådrog honom ett anfall af slag. I sin nöd och fat-

tigdom begärde han sedermera hjelp af konungen, och fick

300 R:dr; drottningen skickade honom 1,000. — En ung

hofjunkare Baner, hvars slägt blifvit utblottad genom reduk-

tionen, erhöll af henne penningar till en utrikes resa;
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likaså den sedermera ryktbare Magnus Stenbock. — Den

store fältmarskalken Lennart Torstensons enda son dog

1686 nära nog utfattig, dock efterlemnande enka och

elfva barn. En bland döttrarna upptogs af Hedvig Eleo-

nora, den andra af Ulrika Eleonera, hvilken dessutom

skänkte 1,000 R:dr ät enkan.

Mot ingen visade dock drottningen ett innerbgare

deltagande än mot Magnus Gabriel de la Gardie och dess

gemål, furstinnan Maria Eufrosina, konungens faster. Detta

par led genom reduktionen utomordentligt mycket och

nödgades bland annat sälja sitt vackra Karlberg. Ulrika

Eleonora hade alltid prisat ställets läge och treinad, och

förut velat detsamma inköpa. Derfure, och då det nu kom
i konungens hand, erböd han det som ett för drott-

ningen passande sommarnöje. Hon hade dock flere gånger

vägrat mottaga sådana gods, som genom reduktionen till-

fallit kronan; och äfven nu gjorde hon i början på samma
sätt. Men emedan stället var väl och nära beläget och

hade för henne ett serdeles behag, mottog hon slutligen

anbudet. Hon sökte dock att genom serskilda välgernin-

gar likasom försona utkomsten af denna sin nya egendom;

försona sitt fel att hafva på sätt och vis gifvit efter för

denna lust till sin nästas hus. Hon inrättade der väfve-

rier och barnhus för de fattiga i trakten, och skickade till

superintendenten Gezelius i Narva en stor summa pennin-

gar att utdelas bland de hungerslidande i Ingermanland.

Aldra mindst glömde hon de förra olycklige egrarna. Ar
1684 ville Maria Eufrosina sälja ett perlband, värderadt

till 4,000 R:dr. Ulrika Eleonora ämnade först köpa det

och hade för sådan afsigt redan framtagit penningar. Då
rann henne i tankarna, huru litet hon behöfde en sådan

prydnad, och huru många olyckliga kunde blifva hjelpta

genom den ifrågavarande summan. Hon afstod alltså från

tanken på att köpa perlbandet, och skickade i stället de

framtagna penningarna att utdelas bland nödens barn.

Men knappt var detta gjordt, förr än hon påminde sig,

huru också Maria Eufrosina skulle komma i nöd och för-
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lägenhet, då nu denna furstinna icke fick enligt behof

och beräkning sälja sitt perlband. Hon log derföre åter

igen fram nya 4000 R:dr och köpte för dem det ifrå-

gavarande smycket, hvilket hon dock genast derefter, men

i tysthet, skänkte åt den yngsta bland furstinnans döttrar,

såsom en för dennas ålder mer passande prydnad. Aret

derpå eller 1685 gjorde hon alldeles på samma sätt med

en dyrbar taffelbetäckning, som hon köpte af samma fur-

stinna och sedermera förärade åt dennas sonhustru. När

slutligen gamla De la Gardie dog och sterbhuset måste

gifva upp staten, skänkte drottningen 2000 R:dr åt den

efterlefvande enkan.

Genom sitt lynne och sin sjuklighet blef Ulrika

Eleonora snart stängd från de nöjen och tidsfördrif, som vid

Karl den elftes hof föreföUo. Hon sökte och fann derföre

mer och mer sin glädje i utöfvandet af barmhertighets-

gerningar. Sådane blefvo för henne en vana, ett verkligt

behof. Till slutet hade hon deruti nästan hela sitt lif,

sin varelse; liknande källan, som blolt är till genom att

oupphörligt utgjuta sina välgörande tlöden. Hennes barm-

hertighet var så allmänt känd, att den blef anropad af

behöfvande från alla rikets delar. Den sista till henne

riktade böneskrift, som vi funnit, är från en gammal sol-

dat och lyder sålunda: Eders majestät^ vår älskeliga mo-

der_, af Gudi gifven ål oss^ fattiga svenska blod. Jag är

också en bland edra ringa och faltiga barn och har varit

soldat vid Helsinge regemente och majorens kompani allt

ifrån 4662. Nu har jag hvarken hus eller hem utan

måste med hustru och barn på min ålderdom vandra

från den ena orten till den andra. Min bön och mitt

enda hopp är^ att ers majestät hjelper oss sina barn.

Gud varder ock eders majestät förhjelpande till hälsan

igen. Gud bevara eder ingång och utgång i detta lifvet^

och efter detta lifvet en evig salighet. Amen! Den 21

Juli fick soldaten genom öfverhofmäslarinnan Stenbock sin

nådegåfva. Den 26 Juli gick välgörarinnan bort att njuta

Fryxells Ber. XIX. 5
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den belöning, hvilken uen enfaldige kri§i.ren och många

tuseiide iindra nödlidande öfver he^ne 'ledkullct.

ULRIKA ELEONORAS ENSKILDA LEFNADSVANO .,

Ulrikr Eleonora kände och ialade flere irämmande

språk. Hon älskade läsning och fria konster, isyni<erhet

målningen, hvilken hon sjelf ölvade både i olju och valten-

färg. Flere ginger besökte hon Uppsala och tycktes finna

behag i de lärda nöjen, som der töreföllo.

Den gamla fiendskapen mellan svenskar och dönskor

hade blifvit ånyo och i hög grad uppretad genom sista

årens blodiga och på lif och död gående krig. Ati, nu
omedelbart e^ter en sä förbittrad kamp kunna med någon

framgång uppträda som drottning i Sverge, detia var för

en dansk prinsessa icke någon lätt uppgift. Men Ulrika

Eleonora löste den både väl och snart. Vi hafva omtalat,

huru hon redr.n under första månaderna genom klokhet,

mildhet och nedsatta anspråk tillvann sig silas hjertau.

Hon bibehöll dem ock; och det med samma medel. Inom

kort hemskickade hon nästan hela sin danska beijening

och antog svenskar i deras ställe; och förklarade snart,

att hofvet i Köpenhamn icke behöfde ytterligare bevaka

hennes fördelar; ty hon öfverlemnade sig med fullt för-

troende ät konungen sin gemål. Dessa och dylika tänke-

sätt kunde ej annat än tillvinna henne mycken kär-

lek hos både höga och laga. Dock hade äfven hon sina

fiender. De voro visserligen få; men tyvärr i besittning

af konungens öra. Partiets kärna utgjordes nämligen af

gamla enkedrottningen och dennas holsteinska hat emot

Danmark och personliga afund mot Ulrika Eleonora. Vi

skola längre fram utförligare omtala tvisten. Nämnde
omständigheter störde emellertid den unga drottningens

frid och förbittrade hennes vistelse vid svenska hofvet.

Man misslydde hennes välmenta bemödanden att upprätt-

hålla fred mellan Danmark, Holstein och Sverge. Brefven
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till hennes bror blefvo föremSl för misstankar; likaså hvarje

samtal med danska sfindebudet; så att hon stundom måste

smyga sig till lägenhet alt med denne herre vexla några

få ord. Och ändå beslodo dessa ord näslan aldrig i nå-

gonting annat än i försäkringar om sitt bemödande att

bibehålla freden och i hjerlliga hälsningar till mor, till

syskon, och till Köpenhamn; hvarvid dock stundom tårarna

stego henne i Ögonen. Ar 1688 skulle hon besöka sina

anhöriga, men hindrades af en sjukdom och återvann se-

dermera aldrig så mycken hälsa, att hon kunde våga den

långa färden. Ty redan att, begifva sig till Uppsala eller

Kungsör var för henne en betänklig sak. För det

mesta stannade hon derföre i Stockholm eller pä något af

de närmsta luslsloUen, och sista åren allrahählst pä Karl-

berg. Kndast sällan ägde hon nog styrka fitt kunna

gifva oflentliga företräden och middagar eller deltaga i

högtidligare uppträden och förlustelser. Vanligtvis satt

hon stilla i sina rum, gömd men icke glömd; osedd men
dock etl mål för allas högaktning och välsignelse. In

umbra sine umbra i) stod med skäl skrifvet på en bland

prydnaderna vid hennes begrafning.

Under detta tysta och indragna lefnadssätt sysselsatte

hon sig med barmhertighetsverk; och allra häldst med de

kungliga barnens uppfostran och med små lör deras skull

anställda nöjen och högtidligheter. Hennes förtroende inne-

hades af öfverhofpredikanfen Carlberg, öfverhofmästarinnan

Stenbock och en fru Clodt; men isynnerhet af Anna Sofia

Marschalek, en syster till danska grefvinnan Schack. På

Ulrika Eleonoras enträgna bön kom detta fruntimmer 1681
till Sverge och stannade der sedermera och nästan oaf-

brutet; varande, som det synes, den, för hvilken drottnin-

gen hyste varmaste vänskapen och fullaste förtroendet.

Krter Ulrika Eleonoras död begaf hon sig till Tyskland,

der hon blef evangelisk abbedissa i Hannover. Sedermera

4) I skugga, men utan skugga.
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flyttade hon till Pfaltz och antog katolska läran och dog

slutligen i Paris.

DROTTNINGEN OCH DE KUNGLIGA BARNEN.

Ulrika Eleonora tog sjelf noggrann vård om sina

barns uppfostran. Hon hade dem, så mycket möjligt, i sitt eget

sällskap och sökte derunder att i deras hjertan ingjuta

sin lefvande gudsfruktan, sitt milda hjertelag, sin välgö-

rande barmhertighet. För sistnämnde ändamål begynte

hon redan tidigt att genom deras hand utdela sina väl-

gerningar. Med sorglig erfarenhet af fadrens otyglade sin-

nelag, lärde hon barnen att öfva ett konungsligt välde

också öfver sina egna lynnen. För att lifva dem genom

exemplet af farfadrens flit och väl använda ungdomstid,

lät hon åt hvar och en bland dem gifva en afskrift af

Karl den tiondes dagbok under dess resor. Då lärare

skulle väljas åt Karl den tolfte, begaf hon sig till Upp-

sala, stannade der en längre tid och lät flere bland de

lärda herrarna lemna prinsen undervisning i ett och an-

nat. Efter att sålunda hafva pröfvat deras förmåga, val-

des den stora latinaren Anders Norcopensis, sedermera

adlad med namnet Nordenhielm.

Denna hennes ömhet för barnen medförde icke blott

omsorger, utan ock sorger. Fyra prinsar dogo i sina spä-

daste år. En sådan förlust kunde dock en Ulrika Eleo-

nora bära. Hennes känsla dervid uttalades af Erenstrahl.

Han målade en tafla, som föreställde drottningen, sittande

med kinden lutad i sin hand, men blicken riktad uppåt

och fästad vid de fyra små mot höjden sväfvande barnen.

Derunder lästes orden: >Ske Guds vilje/» — Andra sorger

kommo, som voro tyngre. Till guvernör för kronprinsen

tog man den lärde, qvicke, men också opålitlige, Erik

Lindskiöld; och detta ehuru drottningen bestämdt förklarat

sig emot ett sådant val. Än obehagligare uppträden för-

orsakades genom konungens häftiga och våldsamma lynne.
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Se här ett dylikt, som på sin tid väckte mycket upp-

seende.

Man firade år 1688 konungens födelsedag. Det skedde

hos enkedrottningen och i närvaro af flere furstliga per-

soner och hofvets och rikets högsta ämhetsmän. Ulrika

Eleonora blef, som vanligt, af sjukdom qvarhållen på sina

rum. Hon ville dock bereda konungen en angenäm öfver-

raskning och barnen ett litet nöje. På aftonen klädde

hon ut desse sednare att föreställa de fyra årstiderna;

prins Karl skulle vara vintern, prinsessan Hedvig sommarn,

och två andra jemnåriga barn våren och hösten. Seder-

mera skickade hon dem allesammans att lyckönska konun-

gen. De anfördes dervid af Märta Sparre, enka efter riks-

skattmästaren Sten Bielke, samt nu mera genom reduk-

tionerna fattig vorden och derföre tjenstgörande vid hof-

vet. Barnen kommo in och framstammade sin lilla lyck-

önskan. Konungen, som vid dylika tillslällningar aldrig hade

någon rätt trefnad, antog genast en trumpen uppsyn.

Han svarade dem icke ett ord, visade dem icke ringaste

uppmärksamhet, utan gick ifrån dem och ställde sig att

tala vid några bland herrarna. Barnen kommo efter, hvar-

Tid prinsen behöll qvar på hufvudet den lilla mössa, hvar-

med han var utstyrd, och som skulle höra till vinterns

drägt. När han nu om igen visade sig i samma utstyr-

sel inför konungen, blef denne stött öfver mössans qvar-

sittande, liksom hade sådant skett af bristande vördnad.

Häftigt vände han sig till prinsen och frågade: vill du

taga af dig mf)ssan_, du? Prinsen lydde genast och drog

sig tillbaka. Sedermera blefvo de kungliga barnen be-

traktade af det öfriga sällskapet, hvarefler slutligen afton-

bönen förrättades. Nu skulle enligt Ulrika Eleonoras före-

skrift Märta Sparre återvända med de kungliga barnen

för alt äta qvällsvard hos drottningen. Prinsen och prinses-

san sprungo då till konungen för att taga godnatt! hvar-

id den sexårige prinsen återigen glömde att blotta huf-

vudet. Konungen, häröfver mycket uppbragt, afryckte nu
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sjelf den olycksbringande mössan, slog henne först i prinsens

hufvud och derefter i golfvet, hvarjemnle han befallde

prinsessan Hedvig att stanna qvar till aftonmåltiden. I

och med detsamma kom till Märta Sparre kammarherren

Otto Mörner och framförde Ulrika Eleonoras befallning att

genast skynda tillbaka med de kungliga barnen; ty maten

stode redan pä bordet och väntade. Buden och befallnin-

garna korsade hvarandra och förorsakade missförstånd.

Märta Sparre, förmodligen okunnig om, ptt konungen be-

fallt prinsessan stanna qvar, ville nu leda de kungliga

barnen tillbaka till drottningen. Hon framsteg alltså för

konungen och neg för att taga afsked. Men då utbrast

Karl med vredgad upp^^yn : Grefvinnan behagar låta bli

att utdela några befallningar åt mina barn. Märta Sparre

drog sig baklänges och sade umler en djup nigning: Gud
allsmägtig bevare mig från något sådant.' Men konungen,

mer och mer uppretande sig sjelf, följde efter med än
vildare vrede och ord: »så packa eder härifrån^ utbrast

han^ eller ock skall jag kasta eder alla trapporna utföre.'»

Märta Sparre hastade undan till drottningen; men Karl

angrep i lika sinnesstämning kammarherren Mörner, drog

mot honom två gånger på värjan och körde honom slut-

ligen pä dörren; — allt detta i hofvets närvaro; och —
några minuter efter slutad afionbön.

Alla, som sågo eller hörde detta uppträde, blefvo

högeligen bestörta och nedslagna. Märta Sparre ville af

harm och räddhåga begifva sig till främmande land och

tog verkligen iit pass för en sådan resa. Mest af alla

sörjde dock drottningen både öfver den fläck, som blifvit

fästad på Karls eget rykte, och öfver den skymf, som
blifvit tillfogad henne sjelf och hennes hof; likaså öfver

den olycka, i hvilken Märta Sparre för hennes skull rå-

kat. Hon skref till sistnämnde grefvinna ett bref, fullt

af del varmaste deltagande och tillika med löfte r.tt aldrig

i lifvet lemna henne hjelplös. Karl sjelf ville deremot

icke erkänna eller godtgöra siiL förhastande, åtminstone
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icke p§ länge 1'. Sakens afgang är oss likväl obe-

kan: 2j.

DROTTNINGEN OCB ENKEDROTTNINGEN.

Här nämna vi Ulrika Eleonora Törst, och gifva henne,,

såsom hon ock i allo förtjente, den främsia platsen; ehuru

i verkligheten Hedvig Eleonora tillväilade sig densamma,

såsom vi snari, skola se.

De omsländigheler. som förbittrade Ulrika Eleonoras

!ir, voro flere; luen i de fleste bland dem visar sig Hedvig

Eleonora som förnämsta orsaken och ledande personen.

Spänningen dem emellan började genast och allraförst med

en rangtvist; detta ämne, som då för tiden upptog alJas

sinnen. Allt sedan 1654, del vill säga i mer än ett

fjerdedels århundrade hade Hedvig Eleonora varit utan

gensägelse förnämsta fruntimret i hela Sverge. Nu borde

hon, såsom blolL enkedrottning, nedstiga från denna plats

•och ställa sig under den yngre prinsessa, hvilken, som

i-egerande drottning, skulle uppstiga pä tronen. Denna

sednare var också en medlem af danska konungahuset,

hvilkei gjorde den så kallade förödmjukelsen än mera på-

kostande för den af holsleinsk ätt varande enkedrotlningen.

SnarL började man ock vid Hedvig Eleonoras hof sätta i

fråga, huruvida icke enkedrotlningen borde taga högra

handen och högsta platsen framför drottningen. Någon

anledning härtill hämtade man från Danmark och Lill och

med från Ulrika Eleonoras egen mor, enkedrottnaig Sofia

il) Ceraltelsen om delta uppträde är enligt Miirta Sparres eget

bref till Nils Bielke af Stockholm den 5 Dec. 1688 befint-

ligt i Bielkiska arkivet på Tureholm. Danska ministerns

någoi, olika berättelse läses i Fryxells handlingar 3. 405.

2) Otto Mörner har dock blifvit återtagen iill nåder, ty år

<l>93 tjenstgjorde han vid drottningens begrafniiig. Se
Loenb. liandl. 6. Ul, U2 m. fl.
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Amalia. Detta fruntimmer, hvars stolthet vi känna 1)^

sades nämligen hafva i Köpenhamn sökt tillvälla sig för-

steget framför sonhustrun, den milda drottning Charlotta

Amalia 2). Svenska hofvet kunde likväl icke besluta sig

att härom någonting i förväg afgöra; utan lemnade sådant

ät drottningarna sjelfva och åt tillfälligheten af första mötets

Detta skedde vid Ulrika Eleonoras landstigning i Helsing-

borg. Karl sjelf hade, som vi veta, icke rest sin brud

till mötes. Hedvig Eleonora fanns deremot på stället; men

hon ville i början icke fara ned till stranden för att der

möta den kommande drottningen, utan ämnade stanna

uppe i ett af stadens hus och låta Ulrika Eleonora der

infinna sig och aflägga det första besöket. Slutligen gaf

dock den gamla med sig. Hon for ned till bryggan och

mötte der Ulrika Eleonora under vanliga höflighetsbetygel-

ser. Från landstigningsstället skulle de sedermera åka in

i staden. Enkedrottningen steg då först upp i vagnen

och satte sig, men på venstra sidan, lemnande den högra

åt Ulrika Eleonora. Denna, ännu blott en ogift prinsessa,

och dertill med stark känsla af ödmjukhet^ ville icke taga

plats till höger om sin svärmor, den äldre enkedrottnin-

gen. För prinsessans långt drifna blygsamhet var det

icke ens nog att afstå högra sidan, utan hon satte sig

till och med baklänges i vagnen, låtande sålunda enke-

drottningen ensam intaga och behålla båda de förnämsta

platserna. Och Hedvig Eleonora ISt sig detta väl behaga,

hvarefter båda furstinnorna höllo på sådant sätt sitt intåg

i staden 3'. Det företräde, som Ulrika Eleonoras und-

fallenhet sålunda en gäng medgifvit, bibehöll Hedvig Eleo-

nora allt sedermera utan att, oss veterligen, göra något

ytterligare förslag om eftergift; och när de i Helsingborg

4) Se 11. delen, sid. 4i.

2) Lund De la Gardiana M. S. III. 40. Karls instruktion för

Johau Gyllenstierna den 6 Dec. 4679.

3) Geheime Arkiv i Köpenhamn. Danska »ändebudens
berättelse den 4 4 Maj 4680.
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första gången skulle sätla sig till bords, intog Hedvig

Eleonora sjelf och genast den högra sidan, likasom ingen-

ting annat kunnat komma ifråga. Så fortgick det också

efter förmälningen, dock utan att vara bestämdt af någoa

vederbörlig rangordning. Oaktadt all sin ödmjukhet, tyc-

kes dock Ulrika Eleonora hafva sedermera ångrat medgif-

vandet; dock detta,, som hon sade, icke så myckel för hen-

nes egen person^ som icke mer för hennes hoffolk^ hvilket

måste på samma sätt stå tillbaka för enkedroltningen&

Karl uppgjorde slutligen en slags rangordning dem emel-

lan. Hedvig Eleonora fick i allo företrädet. Till och med
vid kyrkobönerna inträngde sig hennes namn näst efter

konungens och framför drottningens, skiljande också der

de båda makarna från hvarandra. Vid alla högtidligheter

tog hon försteget, och främmande sändebud fingo icke

uppvakta drottningen förr, än de varit hos enkedrottningen.

Det gick slutligen så långt, att, om denna sednare icke

fanns i staden, måste sändebuden uppskjuta sitt hälsnings-

besök hos Ulrika Eleonora, tills svärmodren återvändt

från sina resor och mottagit deras första uppvaktning. En
eller annan gång gjorde Ulrika Eleonoras stolthet några

små upprorsförsök; men de blefvo lätt och snart kufvade

af Karls och Hedvig Eleonoras förenade magt och sträng-

het. Hon måste formligt erkänna, att Hedvig Eleonora,

såsom äldre drottning, och såsom den der i egenskap af

regentinna förestått rikets styrelse, borde åtnjuta alla ofvan-

nämnda företräden. Sådana medgifvanden blefvo i sjelfva

verket mindre påkostande för Ulrika Eleonora, dels eme-

dan hon var af naturen mycket ödmjuk till sinnes; dels

emedan dessa rangordningar sällan kommo vid högtidligare

tillfällen i fråga. Drottningen blef nämligen från delta-

gandet i de få större hoffesterna vanligtvis hindrad af sin

sjuklighet. Denna, jemnte det eftergifvande sinnelaget

gjorde henne dessutom obenägen för allt ytterligare tvi-

stande härom. Visserligen, skref hon, visserligen tycker

jag om, att man bevisar mig aktning; men hvila och lugn

äro mig än kärare.
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Detia efterlängtade !ugn fick likväl sällai» vara så

ostördf, som drottningen önskade. Hedvig Eleonora, hvil-

ken ofta icke visste, huru hon skulle fördrifva tiden,

öfverhopade Ulrika Eleonora med besök och bjudningar,

vid hvilka förnämsla och uteslutande nöjet bestod af kort-

spel. Drottningen var deruti antingen sä oskicklig eller

olycklig, att hon vanligtvis förlorade lämmeligen mycket

penningar. Stundom höll hon på att förlora också tåla-

modet. Redan 1682 reste hon en gång till Uppsala,

enligu sägen, förnämligast för att undvika enkedroUningens

trägna och tråkiga sällskap.

Också var detta sällskap icke blott tråkigt; det var

äiven tryckande. Drottningens undfallande sinnelag och

mediodda ödmjukhet gjorde det till och med för Hedvig

Eleonora möjligt att antaga en vi.ss öfverlägsenbet i ton

och hållning. I sig sjelf en ganska medelmåttig person,

fann hon sig smickrad af denna skenbara öfvervigt; och

hade eit slags nöje i att låta drottningen känna den-

samma, stundom på ett mindre grannlaga sätt. Den öm-
sesidiga oviljan ökades mycket genom fiendskapen mellan

bådas furstliga hus, det kungliga danska och del hertigliga

holsleinska. Under hela Karl den elftes regering var detta

ett träio-äpple mellan Sverge och Danmark; och på samma
gång mellan båda drotiningarna. svärmodren och sonhustrun.

ULniKA ELEONORA OCH KARL DEN ELFTE.

Del, som '

alla dessa förliållanden mest grämde Ul-

rika Eleonora, var Karl den elftes uppförande och den

verkligt förolämpande missaktning, som han visade sin ge-

mål. Vi hafva redan berättat den köld hvarmed han

uppförde sig vid hennes första ankomst och till och

med vid sjelfva förraälningshögtiden. Detta fortfor äfven

sedermera. Sällan eller aldrig syntes han i drottningens

rum, men deremoL beständigt hos enkedrottningen. Der

intog han vanligtvis :in middagsmåltid- och der gaf han
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sina offentliga förelräde'^; detia alK, likasom enkedrotlnin-

gens våning varit det egentliga hoi"veL. I allmänhet tala-

de och rådgjorde han ofta med modren, men sällan med

makan; och i sin statskonst ådasalnde han en uppendaglig

pariiskhet för Ilolstein och mot Danmark.

Ulrika Eleonora och några hennes samlida ansågo

detta som en tillställning af enkedroitningen och af hen-

nes anhängare Bengt Oxenslierna, Lindskiöld, Vellingk m.

fl. Så torde ock till en del hafva varit. Men Karl den

elfte och Ulrika Eleonora voro i de fles:.a hänseenden

tvänne så olika och hvarandra så molsalla personligheter,

alt redan deraf kan förklaras den mindre tremad, de hade

tillsammans. Kr.rl den elfte var rå och obildad; Ulrika

Eleonora deremot vän och kännare af böcker och sköna

konster. Karl den elfte trifdes aldrig bättre än på häst-

ryggen och under stark rörelse; Ulrika Eleonora deremot

förmådde kncppl afsluta en liten vanlig spatsergång kring

slotisträdgården. Karl den elfte andades lätt och gladt i den

nordens skarpa vinterluft, af hvilken det blott behö;"des

en enda pust för att stänga Ulrika Eleonora inom fyra

väggar, iill och med att lägga henne pä sjuksängen. Då

Karl midt i hårdaste Januari-vintern hela dagar igenom

drillade sina soldater ute på Upplands och Westmanlands

slätter, vågade den späda Ulrika Eleonora icke ens ut-

sätta sig för Augusii-qvällens kyliga flägtar i Karlbergs

park. Karl var stolt, häftig och befallande, ända till

hårdhet; drottningen cdmjuk, mild och undfallande, ända

till blödighet. I fråga om att taga, visade konungen en

ifver, .som gränsade till snikenhet; i fråga om att gifva,

visade drottningen en ifver, som gränsade til' slöseri.

I allmänhet och med af.seende på både kropp och själ var

det hos Ulrika Eleonora en vekhet, som nästan upplöste

hela hennes väsende; och hos Karl en kraft, som mer och

mer härdade sig til! försiening. För att mellan så olika

personer stifta ömsesidig obelåtenhet, dertill behöfdes icke

många stämplingar eller bemödanden. Men til! råga på

olyckan tyckas äfven dylika anläggningar hafva varit å
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bana. De, som egde Karls öra och förtroende, fruktade

redan i förväg, att drottningen skulle blifva dem en lyck-

lig medläflarinna, och sökte derföre ingifva konungen oför-

delaktiga tankar om den blifvande gemålen. Man trodde

sig äfven märka intryck efter qvinno-hataren Gyllenstiernas

lärdomar. Man hörde t. ex. Karl öppet säga: att han

tog sig en drottning endast för att åt riket skaffa arfvin-

gar och stadgad tronföljd. Dessa tänkesätt yttrade han

dagarna före förmälningen på Skottorp; och att han vid-

blef dem, det visade hans beteende, så väl under samma
förmälningshögtid som sedermera under hela äktenskapet.

Ty någon förändring i detta olyckliga förhållande in-

träffade icke under de följande sexton åren, oaktadt Ulrika

Eleonora bjöd till att med förstånd och undfallenhet bära

svärmodrens tråkighet och öfvermod, och Karls förhetsnin-

gar den ena, och köld den andra gången. Slutligen har

dock det hårdt pröfvade tålamodet svigtat. Missnöjet och

smärtan började gifva sig luft, och omkring åren 1685
til] 1687 har denna oenighet inom svenska hofvet upp-

nått en beklagansvärd höjd. De få, som kände omstän-

digheterna, hafva dock iakttagit en så försigtig tystnad,

att det varit oss omöjligt utforska gången och samman-
hanget af dessa tvister. Alla spåren hafva likväl icke

kunnat bortsopas. Några stå ännu qvar, och dessa djupa

och färgade, att vi så må säga, af Ulrika Eleonoras hjerte-

blod. Vi framställa dein sådana, som vi funnit dem.

Drottningen har t. ex. stundom varit så uppbragt, att

hon med flit icke visade sin svärmoder några ömhetsbe-

tygelser; ty, sade hon, jag kan ej förnedra mig till falska

smekningar. — En annan gång och under en tvist med
samma sin svärmoder kallade hon denna rent ut för sin

äklenskapsdjefvul. — När konungen vid midsommartiden

1686 kom tillbaka från den länga färden utefter vestra

gränsen, lärer något ganska obehagligt uppträde hafva

förefallit. Några dagar efter hans hemkomst reste nämli-

gen drottningen helt oförmodadt till Uppsala, tagande med
sig de kungliga barnen. Orsaken sades vara missnöje med
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konungen och enkedrotlningen. Dessa läto henne resa och

vände sig sjelfva åt ett annat håll och begynte fara kring

landet för att jaga och drilla soldater. Det var alldeles,

som två serskilda hof; och så fortgick det hela Juli 1686,
utan att nägotdera visade håg att härma sig det andra.

Men i slutet af nämnde månad var det, som konungen

vid lustlägret utanför Köping red omkull och skadade sig,

såsom förbemäldt är l). Genast skyndade Ulrika Eleonora

dit, och, oaktadl all sin sjuklighet, gjorde hon den gången

resan genom både dag och natt. Men, när konungen snart

nog blef återställd, vände också drottningen genast tillbaka

till Uppsala, och man såg omigen, såsom förut, de tvänne

serskilda hofven fortgå bredvid och nästan utan beröring

med hvarandra. Drottningen lät också ställa i ordning

flere rum på Uppsala slott och förklarade, att hon äm-
nade stanna der qvar, icke blott sommartiden, utan ock

hela hösten och till och med öfver sin nedkomst, hvilken

skulle infalla några dagar före jul. I slutet af Augusti

kommo konungen och enkedrottningen dit, men foro der-

ifrån utan alt hafva drottningen med sig. Fram i Sep-

tember begaf sig enkedrottningen om igen till Uppsala för

att öfverlala drottningen att återvända till Stockholm.

Många trodde, att försöket skulle misslyckas; men Ulrika

Eleonora lät den gången verkligen beveka sig.

Några månader derefter möter man ett nytt spår af

samma sorgliga beskaffenhet. Det är ett hennes bref, ställdt

till konungens bigtfader, öfverhofpredikanten Samuel Wi-
raenius och af följande innehåll: mm kåre magister Sa-

muel/ Fråga på mina vägnar konungen, om han finner

nugot fel hos mig eller i milt uppförande ; efter han icke

vill fullgöra de villkor, som vårt lagliga äktenskapskontrakt

innehåller. På denna fråga har väl konungen och hans

fru moder redan svarat mig, att hans majestät för
sitt uppförande mot mig icke behöfver fram-
lägga några andra skäl,, än att han är herre i

4) Se sidd. 27, 31.
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sin land och i sitt hus. Om jag nu ej heller genom

eder får något annat svay, då må ingen undra på, om
jag iroVj alt konungen o(h hans fru mor beslutai att i

hänsyn till n'in person helt och hållet åsidosätta sa.nve^

tets fordringar. Om åter konungen kan uppgifva något

af mig begångel felj som berättigar honom att handiera

mig på säit^ som nu sker; så hoppas jag få åtnjuta sam-

ma rättvisa, som konungen i nyssnämnde egenskap af herre

i silt land är skyldig alt låta i^ederfaras en hvar bland

delia lands innevånare. Jag fordrar nämligen, att hans

majestät skall offeniligen tillkännagi/vaj hvilka de förseel-

ser äro, soui jag låtii andra menniskor förleda mig Ull,

enligt hvad konungen och hans fru moder klaga. Jag ön-

skar, att hela vcrlden må få kännedom om mitt uppfö-

rande och det från förslå dagen, jag såg dem o. s. v. Att

en drotining med Ulrika Jileonoras finkänsliga hjerta och

grannlaga iänkesätt skrifvit sådana ord om sin konung

och mr.ke och om ."^in svärmoder, och det i brcf iili en

undersåte, detta allt ådagalägger, alt missbällighelen vörit

ganska djup och biiter. Hvari den för öfrigt beståit, känna

vi icke; iy brefvet är eit spår, som från den tiden slår

qvar alldeles ensamt och utan förbindelse med andra 1).

Någon lid efteråt höides dock återigen ett och annal

stänkord, eit och annai afbrutet klagoljud; men äfvea

dessa osammanhängapde och Jill anledning okända 2). Nå-

-1) Huru strängt Kyrls eiiviilde qväfde ull yttranderätt, visar

sig sällan tydligare än här. Man tinner, att bitter oenigliet,

till och med en afgjord brytning agt rum emellan Karl och

hans drottning. Likväl har det varit oss omöjligt att i sam-
tidens brelvcxlingar erhålla underrättelse om tvistens före-

mal och gång. Så riidd var man att äfven i förtroliga bref

vidröra kinkigare ämnen. Framtida och djupare forskningar

torde kommu att utreda saken.

2) Mycket af dei, som rörer tvisten mellan båda drottningarna»

är taget ur danska sändebudets bref till hofvet i Köpen-
hamn, och torde således vara iill någon del partiskt. Det
hela öfverensstämmer dock med hvad man ur andra källor

vet vara sanna förhållandet.
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gra Sr derefter förstummades den klagande slämraan Tor

evigt.

. LRIKA ELEONORAS DOD.

Hennes haka var svag och vrcklande, redan Tiän

första åren aT giiternu.let. Den skadades ylierligare genom

ett insiängdl och enformigt lefnadssält. Då man föreskref

henne rörelse och frisk luft, stanncde vanligivis den förra

vid någon sysselsättning i svarfsfolen 1), och den sednare

vid några besök i Humlegarden. Också började snart en

flygande gikt och ålskiiiiga andra krämpor alt infinna sig.

Sjeifva de älskade barnen anlitade hennes hälsa härdl, och

det på dubbelt sätt. Inom en tiderymd of sex och ett

hälft år kommo 7 kungliga arfvingar efter hvarandra lill

verlden. Inom mindre än två år dogo fyra bland dessa

prinsar, sedan drottningen serskildl öfver hvar och en bland

dem hade i ångest och sorg vakat, aldrig mindre än en

eller par veckor. Under samma år var det ock, som mel-

lan henne å ena och konungen och enkedrotlningen ä an-

dra sidan uppblossade den häftiga oenighet, om hvilken vi

redan hafva talat; och hvilken skulle nödvändigt n)edföra

menliga följder, isynnerhet hos en person med drottnin-

gens känsliga lynne. Också försämrades hälsan mer och

mer. En utländsk läkare inkallades. Denne tillstyrkte

om igen förströelser och frisk luft. Man föreclog en resa

lill någon bland Tysklands hälsobrunnar. Karl anvisade

dertill betydliga summor, och i Danmark tillämnade Kri-.

stian den femte slora högtidligheter för alt på ett värdigt

sätt mottaga den älskade systern. Men hon sjelf afböjde

gång pä gång hvarje sådan resa och påstod, alt om det

vore Guds vilja^ kunde han bota henne äfven här hemma.

Hon ämnade derföre anbefalla sig i hans hand och stannc^

i Sverge ; så kunde de föreslagna resepenningarne använ—

4) Ston bockska arkivet. Avisen au5 Hamburg.
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das till understöd åt de faltiga o. s. v. Det blef alltså

ingen färd af; utan drottningen skulle söka återvinna sin

hälsa dels genom läkemedel, dels genom ändrade lefnads-

vanor. På sitt Karlberg företog hon derföre den ena

spatsergången efter den andra. Men snart ökades svaghe-

ten så, alt hon icke mägtade gå uppför dervarande slotts-

trappor. Redan 1690 började röda fläckar visa sig öfver

hela kroppen och flygande giktplågor antastade höft, sidor

och hufvud, öfvergående slutligen till händer och fötter.

Våren 1693 mägtade hon stundom icke ens gå tvärt öf-

ver golfvet. Läkrarne voro ej rätt ense om beskafTenhe-

t«n af hennes sjukdom; men hvad alla gemensamt insägo,

var, att samma sjukdom tilltog dag för dag, och det nu

mera så häftigt, att man snart väntade den sista. Drott-

ningen motsåg den icke blott med undergifvenhet, utan

ock med glädje; ty^ sade hon ofta, Jesus är mitt iif_, och

döden är min vinning. Hennes kännedom af det uppenba-

rade ordet och hennes förtröstan på dess innehåll fram-

stodo vid detta tillfälle i en serdeles fördelaktig dager. Med
en mängd hugnande bibelspråk tröstade hon både sig sjelf

och andra, och det med en värma och en fyndighet, som

väckte allas förundran. Dessa känslor och det utomor-

dentliga tålamod, hvarmed hon bar sina lidanden, voro in-

gendera tillgjorda eller beräknade på menniskopris. Till-

fälligtvis blefvo några af hoffolket vittnen till hennes upp-

förande också under de timmar, då hon trodde sig vara

ensam. Men äfven då hördes från hennes läppar antingen

blott tysta suckar, eller ock ord af kristlig undergifvenhet

och saligt hopp. Detta hopp ville hon än en gång be-

kräfta genom nattvardens begående och det icke i sitt en-

skilda rum, utan i sjelfva templet. Det var dagen före sin

död, som hon trugade sig till denna högtidlighet. Också

voro krafterna dervid så helt och hållet borta, att hon

måste på en stol bäras fram till altaret. Uppträdet till-

drog sig i slottskyrkan på Karlberg; ty på detta älsklings-

ställe tillbragte hon sina få återstående veckor, dagar, tim-

mar. Att den sista af dem snart skulle slå, det kunde
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vid nämnde nattvardsgång tydligen inses af en hvar. Hoa

lät derföre till dödsbädden hämta de kungliga barnen och

gaf dem tillsammans och hvar och en serskildt de öm-

maste förmaningar och lärdomar. I synnerhet förehöll hon

prins Karl de dyra pligter, till hvilkas uppfyllande han

var kallad. Sista samtalet med enkedrottningen var vän-

ligt och innehöll icke ett ord, som erinrade om de fordna

olyckliga misshälligheterna. Afskedet från konungen blef

serdeles rörande. Nu först tycktes Karl inse, hvad han

egt, och hvad han höll på att förlora, och sanningen af hvad

man redan från början sagt honom; nåmUs^en, att det bodde

en engel i Ulrika Eleonoras hjerta. INu ändtligen blefvo

konungens hittills förhållna ögon öppnade. Engeln stod

fram för hans blick och vältade den hårda stenen från

hans eget bröst. Och ur detta förut slutna hjerta fram-

bröt nu en kärlek och en sorg, långt häftigare, än någon

kunnat vänta af den starke och stelsinnade mannen. Karl

smälte i tårar; och man såg honom dagligen och stund-

ligen vid drottningens bädd ängsligt och personligen del-

taga i all den vård och skötsel, som kunde komma i fråga.

Hennes tålamod i lidandet och hennes allt uppoffrande öm-

het hade ändtligen besegrat hans kalla sinne och verklig-

gjort psalmens herrliga ord:

Att intet finns,

Som icke vinns

Af kärleken, som lider.

Nu ändtligen fick alltså Ulrika Eleonora njuta den Ijufva,

den efterlängtade, men hittills saknade hugnaden att se

sig älskad af sin make, af sina barns fader. Glädjen här-

öfver uttalade sig i hennes strålande blickar och tacksam-

ma ord. Men också i denna stund, ännu i sista stunden

tänkande förnämligast pä andra, ville hon begagna konun-

gens rörda sinnesstämning och förnyade derföre sina for-

dom hårdt tillbakavisade böner om mildhet och skonsam-

het mot undersåtarne; och i synnerhet mot dem, som li-

dit af reduktionen. Ja, hon uppräknade serskildt så många,

Fryxells Ber. XIX. g
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hon kunde minnas bland dem, som blifvit hårdast behand-

lade. Hvarje af dessa till konungen riglade böner slu-

tade hon med orden: loben Sie mir das? loben Sie mir

das!* och med strömmande tårar gaf Karl det begärda

löftet. Efter dess erhållande låg drottningen tyst och stilla,

utan att mer yttra någon jordisk tanke eller önskan. Den

26 Juli 1693 klockan 6 på eftermiddagen började hen-

nes ögon att brista; klockan omkring 8 tillslölos de för

evigt.

Jag tror. skref grelvinnan Dela Gardie^ alt aldrig någon

kunglig person blifvit så beklagad och sörjda som hennes

majestät. Här är en allmän gråt och jemmer. och alla

menniskor gå sorgklädda^ så att i hela staden finnes knappt

en enda aln svart tyg mer att köpa.

Också har sällan en allmännare sorg blifvit spord i

Svea land. Skalderna uppstämde en mängd rörande klagodik-

ter, och detta icke blott i Sverige, utan i hela norra Eu-

ropa, der öfverallt Ulrika Eleonora var känd och vördad.

Hennes dygd var så englaren och mild, att den hos lätt-

sinnigheten, hos sjelfva lasten uppväckte, icke såsom ofta

sker, hat och afund, utan beundran och kärlek. Den

sköna, snillrika, men mycket lättfärdiga Aurora Königs-

marck, rörd af förutnärnnde ädlare känslor, skref vid .Ul-

rika Eleonoras död ett sorgeqväde, fullt af beundran öfver

den styrka, hvarmed drottningen besegrat menskliga natu-

rens svagheter och brister.

Ingens sorg var dock så häftig och djup, som Karl

den elftes. T .samma ögonblick som drottningen dog, svim-

made han bort, och ådern måste öppnas, innan man kunde

från likrummen återföra honom till Stockholm. Vid afre-

san frän Karlberg utbrast han jemrande; här lemnar jag

qvar milt halfva hjerta .' Återkommen till Stockholms

slott, måste han under flera dagars feber intaga sängen,

och ytterligare ett par gånger åderlåtas. Så snart han

mägtade omigen gå uppe, började han under gråt och qvi-

dan vandra fram och tillbaka i den aflidna drottningens

runa och oupphörligt påminna sig henne och hennes ord
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och hennes dygder. Ännu flere veckor eller dödsfallet,

blef han häftigt upprörd, så snart detta ämne vidrördes;

och ofta måste man af sådan orsak afbryta samtalet. Nära

tre månader derefter och vid ett företräde, som danska

sändebudet hade, störtade tårarna strida öfver konungens

kinder, så snart den aflidna drottningen nämndes. Han»

rörelse var så häftig, att gång på gång måste uppehåll

göras, än i hans eget, än i sändebudels tal. Fastän med

näsduken oupphörligt för ögonen, gjorde dock Karl slutli-

gen ett kraftfullt försök all uttala, hvad han ville säga.

Men det blef honom omöjligt. Grälen och snyftningarna

qväfde hvarje ord. Tvärhastigt vände han sig bort och

inåt fensfersmygen och lade ansigtel ned i näsduken och

i båda händerna, gifvande så fritt lopp åt sina tårar och

sin smärta. Af vördnad för den djupa sorgen drog sig

sändebudet tyst och utan afsked ur rummet, sjelf icke

utan fuktade ögon.

När det nu blef fråga om alt med yttre tecken visa

sin saknad och smärta, uppstod en ädel täflan mellan Karls

ifver att löreskrifva sorgedrägter och sorgebelygelser, och

svenskarnes ifver alt hörsamma dessa bud. Redan dagen

efter drottningens död befallle konungen, alt all adel och

alla högre ämbetsmän och likaså hans gardesregementen

skulle anlägga svarta kläder. Hofvel skulle i 2 år bära

sorgedrägt, första året af boj, andra året af kläde; och

närmsta månaderna efter dösdfallet var det förbjudet att

uppföra musik i kyrkorna, till och med i enskilda hus.

Karls långt drifna sparsamhel är allmänt känd, och

med hänsyn till Ulrika Eleonora hade den på ett tämligen

motbjudande vis stuckit fram vid det torftiga sätt, hvarpå

hennes förmälning blef firad. Sedermera ändrades likväl

detta förhällande och öfvergick nära nog till sin motsats.

Drottningen fick ett rikt arsanslag, och Karl tycktes aldrig

hafva visat minsta missnöje med det efter hans åsigter

slösande sätt, hvarpå hon bortgaf samma medel; och det mån-
gen gång just åt sådana personer, hvilka han sjelf genom sin

reduktion utarmat. Han tycktes icke känna den förebråelse,
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som låg i ett uppförande, så motsatt hans eget. Eller måhända

kände han det såsom en försoning, en genom andra skedd

tillfyllestgörelse af barmhertighelens fordringar. Vid drott-

ningens dödsfall blef hans vanliga sparsamhet helt och hål-

let besegrad af den häftiga och djupa sorgen. Han tyckte

sig icke kunna med nog stora uppofTringar fira den be-

gråtna gemålens minne; och det var likasom han velat

mot den aflidna försona, hvad han mot den lefvande bru-

tit. Hon hade årligen gifvit till drottninghusets underhåll

2000 riksdaler; konungen anslog hädanefter en lika stor

summa att af staten för samma ändamål allt framgent utgå.

Hon hade i allmänhet begärt, att man måtte göra hennes

begrafning så enkel och föga kostsam som möjligt; och i

stället åt de fattiga utdela den summa, som högtidligare

anordningar skulle hafva erfordrat. Men Karl gjorde tvärtom

hennes likbegängelse ganska praktfull. Riddarholmskyrkan

var sirad med prydnader af mycken dyrbarhet, och äfven

smak, ty de ordnades af Tessin. Förplägningar åt gä-

sterna utdelades med frikostig hand. Alla medlemmar af

de just nu församlade ständerna blefvo bjudna på begraf-

ningen och den derpå följande ståtliga måltiden. Efter

dess slut fick t. ex. hvar och en bland bönderna taga med

sig hem fyra skälpund sockerverk samt en kanna vin och

åtta kannor öl, jemnte de kristallllaskor som innehöllo den fi-

nare varan. För sjelfva förrättningen fick erkebiskopen 300
och biskop Spegel 150 dukater och dessutom hvardera en

silfverbägare af omkring 200 lod. Kostnaden för hela be-

grafningen uppgafs stiga till 103,411 daler silfver.

Sedan Karl hade sålunda, tvärt emot Ulrika Eleonoras

önskan, nedlaggt ganska mycket penningar på likbegängel-

sen, var han så mycket angelägnare om att efterkomma

den andra hennes yttrade vilja. Han skänkte derföre åt

de fattiga en mot hela begrafnings-kostnaden svarande sum-

ma 1), sålunda fullgörande fordringarne af på en gång

4) Docii bör märkas, att denna utgift icke finnes upptagen i

den eljest tämligen fullständiga lista, sona finnes i Stats-
kontorets berättelse <697.
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drottningens välgörenhet och sin egen sorg. Än märkligare

är, att han icke af ständerna begärde någon begrafnings-

bjelp; ehuru erläggandet af en sådan hörde till bruket.

Karl och Ulrika Eleonora hade i allmänhet varit myc-

ket främmande för hvarandra. Det tycktes nu, som ko-

nungen velat låta kärlek efter döden förena, hvad menni-

skor hade i lifvet åtskiljt. Det tycktes, som han velat

sammansmälta sin egen sorg med folkels, och sin egen

bild med den saknade drottningens; sökande ängsligt ut-

plåna hvarje spår, som kunde påminna om den söndring,

som till någon tid olyckligtvis ägt rum mellan de kung-

liga makarna. Han ville, att hvar gång svenskarne under

välsignelser erinrade sig den milda Ulrika Eleonora, skulle

de också med deltagande tänka på hennes sörjande gemål.

Han visste sig hafva i många och vigtiga hänseenden för-

tjent detta folks tacksamma tillgifvenhet. Han ville, att

de ytterligare skulle älska honom äfven för hans kärlek

till den af alla älskade drottningen. Också hafva få för-

enade konunga- och drottningaminnen varit för svenska

folket kärare än Karl den elftes och Ulrika Eleonoras.

Den sednares mildhet och välgerningar ; den förres allvar,

kraft och ordningssinne; bådas enkla och rena seder och

gudsfruktan; alla dessa egenskaper hafva i svenskarnes

hjertan djupt inpräglat dessa konungabilder och tillika gjort

dem till vördade förebilder af en allvarlig och kraftfull

husfader, af en from och gudfruklig husmoder. Så hafya

de fortlefvat i folkets minnen, och så besjungas de ännu
i den allmänt kända och älskade folkvisan, der det om
detta konungapar heter:

Grannsämja, hemfrid och styr på sitt hus

Höll han, som en karl.

Frun, som han fick, var ett dygdenes ljus,

En fröken så rar;

.Så from och gudfruktig,

Så sedig och tuktig,

I hushållet dugtig,

Att af detta par

Ar åminnelse qvar

Alla verldenes dar»
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SAGAN OM SPÖKERIET I ULRIKA ELEONORAS

LIKRUM.

Vid utmärklare personers dödsfall pläga vidskepelse

och folktro vanligen fästa åtskilliga sägner om järtecken

och underbara händelser. Sä skedde ock vid detta till-

fälle. Första gången, som Storkyrkotorncis klockor rör-

des till sorgringning efter Ulrika Eleonora, sprang kläp-

pen i den största klockan midt ulaf, hvilket i öfvertrons

ögon var ett betydelsefullt tecken. Än mera ryktbar blef

sagan om spökeriet i drottningens likrum. Vi minnas enke-

grefvinnan Lillie, född Maria Elisabel Stenbock; henne, som

var drottningens öfverhofmäslarinna och gunstling samt den,

genom hvilken en stor del af allmosorna utdelades. Efter

drottningens död föll hon i en långvarig och svär sjuk-

dom, så att hon måste stanna i Stockholm och på sjuk-

bädden; medan drottningens död-a kropp hela hösten ige-

nom låg qvar i likrummet på Karlberg. Men utanför sist-

nämnde slott och rum var under samma månader alltid

förordnad en gardesofTicer med några soldater för att hålla

vakt. Nu förtäljer sagan, att en natt, då en kapten vid

namn Stormcrantz hade denna tjensfgöring, säg han komma
farande en hofvets sorgvagn, bespänd med 6 hästar och

åtföljd af betjenter med facklor. Kaptenen gick utför trap-

pan för att taga emot den ankommande. Till sin förvå-

ning såg han då grefvinnan Lillie stiga ur vagnen; ehuru

han trodde sig veta henne ligga sjuk i Stockholm. Men
han igenkände tydligt både henne sjelf och hennes lilla

knähund, som hon bar på armen. Han följde henne till

dörren af drottningens likrum; men stannade sjelf utan-

före. Dä grefvinnan dröjde något länge, tittade han ny-

fiket genom nyckelhålet, och fick då till sin stora för-

skräckelse se, huru drottningen uppstigit ur likkistan och

stod, som det tycktes lifslefvande, vid ena fönstret under

samtal med grefvinnan. Vid denna syn blef han af häp-

nad och skrämsel så beklämd, att han genast började

«potta blod. Bestörtningen och fasan blefvo än högre, då
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grefvinnan, vagnen och hela sällskapet voro i och med

detsamma och med ens försvunna, utan att någon kunnat

se när, hur eller hvart. Stormcrantz berättade om mor-

gonen alltsammans för Karl den elfte. Konungen förbjöd

dock strängeligen att för någon annan omtala den be-

synnerliga synen. Kort derefter dogo ock båda de i sa-

ken inblandade personerna ; inom tre dagar kaptenen och

mom några veckor öfverhofmäslarinnan.

Så lyder sagan. Det är en bild, väfd af vidskepelse

och tacksamhet. Den förra älskade nu som alltid att ur

sin skrämda inbillning uppjaga underbara företeelser; den

sednare omfattade ifrigt en berättelse, som visade den sak-

nade välgörarinnan ännu efter döden sysselsatt med sina

barmhertighetsverk, och om dem samtalande med sin för-

trogna väninna; med henne, genom hvars hand hon i

lifstiden utdelat de dolda välgerningarna. För öfrigt har

verkligen grefvinnan Lillie aflidit sex veckor efter drott-

ningens död, och Stormcrantz ungefär vid samma tid, hvilka

tillfälligheter gifvit trovärdighet och kanske anledning till

hela historien. Men ju mer älskad drottningen var, desto

mer utbredde sig ock ryktet härom, och denna sägen har

länge och ofta spökat inom vårt fädernesland och inom

mången lättskrämd inbillning 1).

TREDJE KAPITLET.

FRIERIER TILL ENKLINGEN KARL DEN ELFTE.

Det dröjde icke många veckor efter Ulrika Eleonoras

död, förr än man hörde omtalas flere nya giftermålsförslag

i) I Nordin 4:o oinbunden N:o 52 finnes ett utkast till denna

spökhistoria, hvilket sedermera blifvit af annan hand ändradt

till samma innehåll, som läses i Loenboms handlin-

gar 1. ^32. Hvarifrån berättelsen först utgått, känna

vi icke. •— Sagan om Karl den elftes spöksyn på rikssalen

är allmänt känd. Den är en grof dikt, som under frihets-

tiden blef för politiska partiäsigter hopspunnen och utspridd.
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för den 38-äriga enklingen. Likväl kom icke ett enda

sådant från honom sjelf. Hans eget och en hop främ-

mande hof sysselsatte sig så mycket ifrigare med dylika

planer. Vi hafva räknat icke mindre än tio furstliga en-

kor eller prinsessor, som blefvo nämnda eller föreslagna.

Knappt voro efter drottningens dödsfall ett par veckor fram-

lidna, förr än Hedvig Eleonora började omtala en eller annan

prinsessa, såsom passande att efterträda den aflidna. Men,

säger berättaren, den som nu försökte tala vid konungen

om något sådant; den skulle råka ut, och det med besked.

Emedlertid sägas dock giftermålsförslag hafva blifvit under-

hand gjorda och det redan samma höst, och till och med
innan Ulrika Eleonora hunnit begrafvas. Det var en enke-

hertiginna af Wurlemberg, som för sådant ändamål öpp-

nade hemliga underhandlingar, likväl utan framgång. Ef-

ter ett år, och sedan man trodde sorgen någorlunda stil-

lad, säges ett nytt försök hafva från samma håll och i

samma väg blifvit gjordt; och man ville veta, att denna

gången medföljde också ett porträtt af enkehertiginnans

äldsta prinsessa. Stockholmsboarne påstodo skämtande, att

giftermålsförslaget vore tväfaldigt; nämligen, om konungen

ville hafva en medelålders drottning för sina barns upp-

fostran, då erbjöds honom modren, enkehertiginnan; ville

han hafva en ung drottning för att få flere tronarfvingar,

då erbjöds honom doUren, prinsessan. Men Karl visade

alldeles ingen lust, hvarken till dessa eller några andra

förbindelser. Likväl framkommo nya förslag, det ena ef-

ter det andra. Man talade bland annat för en prinsessa

af Giistrowr; men holsteinska partiet sträfvade deremot,

påstående, att hon var för mycket danskt sinnad. Lifligaie

arbetades för en furstinna af 3Iumpelgard. En hemlig ut-

liggare hade kommit till Stockholm och för denna plan

unnit Bengt Oxenstierna, öfverhofpredikanten Wallin samt

Greta Wrangel, en då för tiden ofta omtalad och inflytelse-

rik hoffröken. Men äfven deras bemödanden blefvo fåfänga.

I slutet af är 1695 har derföre enkedrottningen med bi-

träde af någon bland biskoparna föreställt konungen
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vigten af att skaffa en gemål åt sig sjelf och en mor åt sina

barn och en drottning åt sitt rike. Men Karl svarade

genast: ack! jag får aldrig åt mina barn en sådan mor,

som den de haft. Måtte Gud blott låta kronprinsen lefva!

Så snart han fyllt aderton år, skall jag till tronföljdens

befästande gifta bort honom. Oaktadt en så bestämd för-

klaring, fick konungen likväl icke vara i fred. Under

loppet af åren 1695 och 1696 började man att mycket

arbeta för en furstinna af Eisenach, för hvilken nu mera

Bengt Oxenstierna blef till en viss grad vunnen. Men i

bref till nämnde furstehof måste han omigen beklaga, att

konungen ännu icke visade minsta böjelse hvarken för

detta eller något annat äktenskap 1), Sådant oaktadt arbe-

tades på samma gång men från ett annat håll och för en

annan prinsessa, nämligen en från Baireuth. Underhand-

lare var tyska superintendenten Stockflet, och som svep-

skäl, för dennes resa föregafs, att han sökte närmare kän-

nedom om svenska kyrkoförfattningen för att sedermera

införa densamma i sitt hemland. Men också den andra

afsigten skymtade fram; och det tämligen groft och klum-
pigt. Han predikade en gång för konungen, vid hvilket

tillfälle han omtalade, huru Abraham hade af sin första

maka bekommit blott en enda son; men ofta fått höra

klagomål och missnöje. Men, tillade Stockflet, likväl drog

Abraham icke i betänkande att ingå ett nytt äktenskap^

och fick i detta sednare många söner och myckel mera
glädje än i det första. Stockflet slutade med en bön,

att Gud måtte beveka konungens hjerta till en ny förmäl-

ning. Hvad Karl tyckt och sagt härom, veta vi icke. Nå-
gra månader före konungens död tyckes prinsessan, dårad

af falska budskap, hafva mottagit lyckönskningar till Sve-

<) I Stenbockska arkivet på Thorsjö finnas flere bref

i detta ämne, åren 4695 och 1696 vexlado mellan Bengt

Oxenstierna och hans i Tyskland varande dotter Charlotta,

genom hvilken underhandlingen tyckes hafva blifvit bedrif-

ven. Dersammastädes finnes ock ett bref frän Bengt Oxen-
stierna till nämnda prinsessa den lä Doc^ 4635.,
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riges krona. Men^ tillägger brefskrifvaren, detta är gan-

ska oförsigtigt ; ty prinsessan kommer väl aldrig att bära

denna krona. Efter all anledning ämnar konungen icke

mer förmäla sig, och skulle sådant inträffa, så faller va-

let troligtvis icke på prinsessan af Baireuth l). Detta bref

var af den 2 Februari 1697. Några veckor derefter låg

Karl den elfte i grafven.

FJERDE KAPITLET.

OM KONUNGAHUSETS ÖFRIGA MEDLEMMAR.

Det vore redan från dessa åren mycket att förtälja

om de kungliga barnen, Karl och Hedvig Sofia; men detta

hör lämpligare till berättelsen om Karl den tolftes egen

regering. Om

HEDVIG ELEONORA

hafva vi redan förut talat så ofta och så mycket 2), att

föga återstår att tillägga. Hennes uppförande mot Ulrika

Eleonora är i eflerverldens ögon en mörk fläck. Af sam-

tiden blef den dock föga bemärkt. Saken var en hemlig-

het för mängden; ty den lidande drottningen teg af from-

het och tålamod, och det åskådande hofTol ket teg af skräm-

sel, och af vana vid att tiga. Men hvad den stora all-

mänheten säg, det var de herrliga byggnader och konst-

alster, med hvilka enkedrottningen prydde landet. Hon
var dessutom nog klok att alllid bära framför sig en slags

förkärlek för Sverge och för svenskarna, hvilket ej heller

förfelade sin verkan. Hos Karl den elfte fortfor hon att

stå i ganska högt anseende. En länge fortfarande ungdoms-

1) Sten bockska arkivet på Thor sjö. En ofulländad

skrift kallad Dem ut hige unvorgreiflighe Gedanken:
samt bref från Charlotta till systern Eva Magdalena Oxen-
stierna.

2} Se 11« 85- 1*. å och 49.
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hälsa tillät henne att ofta deltaga i hans käraste nöjen

och tidsfördrif, i slädfarter, jagter, isfisken m. m. Hans för-

troende och välvilja voro äfven så stora, att han för hän-

delsen af sitt tidigare frånfälle utnämnde enkedrottningen

till regentinna; och detta äfven i de testamenten, som upp-

sattes, medan Ulrika Eleonora lefde. Sistnämnde drottning

blef således utesluten från förmynderskapet för sin egen

son, i fall ett dylikt komme i fråga. Det skulle i stället

anförtros åt farmodern, ål Hedvig Eleonora. Detta är ett

nytt och märkbart drag af konungens partiskhet för enke-

drottningen. Samma sinnesstämning visade sig ock i hennes

betydliga stats-anslag, hvilka stego ända lill 130,000 d. s.

årligen 1). Dessa rika medel användes för det mesta till

uppförande af praktfulla slott och till uppmuntrande af

snillrika konstnärer. Detta är en klart framstående glans-

punkt i enkedroltningens historia. Slotten Jakobsdal, Ströms-

holm och Drottningholm med sina många taflor af Ehren-

strahl och Lemke äro trenne praktfulla minnen af hennes

verksamhet. Hon förtjenar i sanning namnet af en fostermo-

der för de bildande konsterna och dessas utöfning i vårt

fädernesland. Det var hufvudsakligen genom henne, som

Tessin och Ehrenstrahl vunno ära och anseende åt sig sjelfva

och sin konst. Hon har i detta hänseende ännu icke på

långt när åtnjutit det rättvisa beröm, som hon förtjenat.

OM PRINSESSAN JULIANA.

Läsaren erinrar sig måhända pfaltsgrefvinnan Eleonora

Katrina, Karl Gustafs syster och Kristinas fostersyster;

måhända ock hennes kärleksäfventyr med lutspelaren Beschon

och hennes sedermera blifvande äktenskap med landtgref-

ven Fredrik af Hessen-Eschwege 2). Dessa uppträden

4) Kammar-Ko llegii och Stats-Kontorets arkiv.

Statsverliets räkenskaper. Stundom tyckas de ha stigit vida

högre, och ända till 470,000 d. s.

2) Se 11 delen, sid. 40.
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blefvo tämligen dyra för stats-kassan. Både Karl Gustaf

och Kristina gåfvo bemälte landtgrefve ganska betydliga

penningesummor och gods l), troligen i afsigt att förmå

honom tiga med systerns och fostersysterns felsteg 2).

Äktenskapet lär icke hafva varit serdeles lyckligt,

och landtgrefvens eget uppförande ej heller det bästa. En

gång blef Karl Gustaf till och med tvungen att bestraffa

honom med sex veckors fängelse på sina rum 3). Landt-

grefven deltog sedermera 1655 i polska kriget och blef

samma år skjuten vid staden Koscian i Storpolen 4).

Han efterlemnade trenne döttrar s;, hvilkas förmyn-

derskap öfvertogs först af Karl Gustaf, och efter dennes

död af Hedvig Eleonora. Beggedera ålade presidenten i

wismarska tribunalet att bevaka myndlingarnas bästa och

i Tyskland varande egendomar 6). Eleonora Katrina fick

föröfrigt behålla många af sina svenska förläningar; likväl

indrog förmyndare-styrelsen ett årsunderhåll af 3,000 R:dr,

som Karl Gustaf hade dessutom åt denna sin syster an-

slagit 7). Han hade ytterligare lofvat 10,000 R:dr i

brudskatt åt hvar och en af hennes trenne döttrar. Den

äldsta och yngsta bland dem stannade i Tyskland hos

modren. Den medlersta, Juliana, född 1652, uppfostrades

-1) Se lO del., 2 uppl., sid. 160.

2) Kon g I. Bibi. Redukt. Skrift. N:o -10, 4:o Resolut, den

-15 Dec. 1670 visar, att Kristina hade också gifvit ett lifif-

ländskt gods åt faktoren Henrich Beschorn. Månne det

kunde vara lutspelaren?

3) Räds-Prot. d. 4 Febr. 1685. Hans Wachtmeistcrs ord.

4) Gordons Tagebuch sid. 33 och Pufend. Thaten Karl Gustaf

sid, 89. Origtig är uppgiften i Hubners genealogiska tabel-

ler, att han dött i Gaslin i Pommern.

.5) Eleonora Katrinas fjerde och äldsta dotter dog ett hälft år

gammal 1647.

6) Stenbockska ark. på Thorsjö. Bengt Oxenstiernas

brefsamling. Karl Gustafs bref d. 28 Juli 1658 och för-

myndare-styrelsens bref d. 30 Juli 4663.

7) Riks-Registrat d, 5 Sept. 1674.
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vid Hedvig Eleonoras hof, der hon vanligtvis kallades la

princesse Julie, och ansågs någon tid ämnad till blifvande

gemål åt Karl den elfte. Men hon var tre år äldre än

bemälte konung och af ett lynne, alltför mycket liknande

modrens. Ar 1672 i) inlät hon sig med gardes-öfversten

Gustaf Helmer Lillie i en kärlekshandel, hvilken de lyc-

kades att helt och hållet förhemliga, tills det lefvande be-

viset derom tvärhastigt öfverraskade både henne sjelf och

än mer gamla enkedrottningen, just då de tillsammans i

en vagn åkte mellan Blasieholmen och Jakobs-trakten.

Harmen, skammen, bespottelserna och åtlöjet hade inga

gränser. Oviljan blef så mycket större, som grefve Lillie

var gift. Han hade dessutom gjort sig känd som äfven-

tyrare; samt ådragit sig styrelsens missnöje genom att

1664 deltaga i Adolf Johans stämplingar 2). Han blef nu
landsförvist; men fick 1675 på sin grefvinnas förbön åter-

komma^ och det till stor harm för Hedvig Eleonora s).

Men äfven nu ådagalade han så mycken fräckhet och

oförstånd, att Karl höll på att återigen visa honom ur

landet 4). Snart föll han dock i förakt och förgätenhet;

ehuru konungens gunstlingar, de båda Wachtmeistrarna,

voro hans svågrar, och drottningens gunstling, enkegref-

vinnan Lillie, hans svägerska. För att återvinna medel

och anseende for han sedermera ut till ungerska kriget;

men dog under denna resa år 1685 S).

Prinsessan Juliana blef efter ofvannämnde uppträde

genast skild från hofvet och inhyrd i något enskildt hus.

Ar 1674 kom modren, enkelandtgrefvinnan, till Sverge

och lyckades att under jemmerklagan öfver dottrens miss-

1) Enligt Riddarhusets genealog.

2) Se 13 delen, sid. 67.

3) Brah. ark. Skokloster T. 44. Hedvig Eleonora till Pontus

de la Gardie d. 18 Okt. -1676.

4) Riks-regis trät. den 2 Nov. '1679. Karl den elfte till

Lejonsköld.

-5) Andra säga <684.
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öde, utverka åt sig och denne sednare flera ganska betydliga

fördelar. Hon fick Karl den elftes bekräftelse på de af Karl

den tionde utlofvade brudskatterna samt på flere of honom

och Kristina gifna förläningar; bland annat också på det

årsunderhäll af 3,000 R:dr, som Karl den tionde lofvat,

men Karl den elftes förmyndare indragit l). Efter så lyck-

ligen förrättadt ärende, återvände landtgrefvinnan till Tysk-

land. Dottern stannade i Sverge och lefde tyst och un-
dangömd för det mesta på någon landtegendom utanför

hufvudstaden; somliga säga på Häfsnäs, andra i Gefle. Så

förflöto fem, sex år, hvarunder hon lärer hafva mycket

umgåtts med ett holländskt i Stockholm boende fruntim-

mer; somliga säga, att det var en köpmansenka, andra,

att det var hennes fordna kammarfru. Slutligen inlät

hon sig med dennas unge son, .lakob Marchand, i en ny

kärlekshandel, hvilken 1679 tvingade dem till giftermål.

Nu ville svenska hofvet ej längre hafva en sådan slägtinge

qvar inom riket. På Hedvig Eleonoras förböner anslog

väl Karl den elfte nya medel till det nya parets under-

håll 2). Tillika, och för att skaffa någon slags tittel åt

henne, som dock engäng sades ämnad till Svergos drott-

ning, utnämnde han Marchand till friherre. Företrädaren

i Julianas ynnest var en Lillie, grefve Ull LiUienburg

;

efterträdaren fick af Karl den elfte, måhända på spe, nam-
net friherre von iJUienborg. I\[en sedan dessa furdelar

voro beviljade, måste paret lemna landet. De fingo ej

heller stanna hos prinsessans anhöriga i Hessen, utan satte

sig ned i Holland, i samma land, der ungefär 100 år

förut en annan svensk prinsessa, den sköna och likaledes

lättsinniga Cecilia Wasa, lillbragte sina sista och sorgliga

dagar 3). .lulianas öde blef föga bättre. Hemgiften för-

1) Riks-registrat. d. 48 Mars och 5 Sept. 4674. — Riks-
ark. Acta Historica till Carl XI. Sternttial till konungen
den 40 April 4C81.

2) Riks-registrat d. 22 Nov. 4679. Karl den elfte till

Hedvig Eleonora och till kammar-kollegium.

3) Se 3. 244.
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tärdes snart, och fattigdom började infinna sig. Wilhelm

af Oranien gaf dem något understöd; men längre fram

omtalas, huru Juliana i början af 1690-taIet nedsjunkit

till verkligt armod. Hon säges slutligen hafva dött 1693.,

Likväl är man icke säker om årtalet; så förlorade sig äf-

ven hennes sista dagar i skugga och förgätenhet.

OM HERTIG ADOLF JOHANS BARN.

Berättelsen om detta olyckliga furstehus afslöts förra

gången med del sorgliga uppträde, då barnen rymde från

föräldrarna; och dessa sednare, ensamma och nästan öf-

vergifna, afledo, den ena efter den andra, pä det i skären

undangömda Slegeborg 1,.

I sin förbittring hade fadern ämnat göra de bortflydda

barnen arflösa 2). Hotelsen, äfven om den gått i full-

bordan, hade just icke mycket att betyda; ty i sjelfva

verket återstod löga att ärfva. Adolf Johans besynnerliga

hushållning och Karl den elftes stränga reduktioner hade

nämligen i det närmaste medtagit alla tillgångarna. Ty

uppbragt öfver hertigens mer och mer obändiga uppförande,

hade konungen slutligen befallt, att indragningarna skulle

gå öfver denne furste alldeles på samma sätt, som öfver

enskilda personer 5). Sönerna bådo sedermera om lindring

och att lä behålla åtminstone några bland godsen; men

Karl vägrade, emedan, sade han, hertigens alla egendomar

gingo åt till betalande af hans skulder hos kronan. De

unga hertigarna bönföllo om någon eftergift; eljest, mente

de, skulle sterbhuset blifva tvunget till bankrutt, hvilket

vore en fläck för hertigens minne och för hela det kung-

1) Se 1-4. 44—16.

i) Riks-ark. Palmsk. Miscel. Adolf Johan till Karl, den 9
Juli 1688.

3) Nordin. Fol. bund. N:o 30 sid. 029. Kongl. Br. den 8
Aug. 4689.
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liga huset. Men också denna bön möttes med afslag.

Dock lofvade konungen, att, om godsen icke räckte till

att betala kronans fordringar, skulle återstoden efterskän-

kas, så att hertigens arfvingar kunde få behålla hans

efterlemnade lösören oangripna 1). Men utom staten kommo

nu alla de enskilda fordringsägarne. Slutet blef, att bar-

nen verkligen gjorde sig urarfva 2). Tillgångarna räckte

icke på långt när till att betala skulderna. Man finner,

att Johan Gabriel Stenbock har efterskänkt en sin fordran

i sterbhuset på 222,000 d. k. m. 3).

Utan någon egen förmögenhet, berodde således de

unga hertigarne helt och hållet af konungen. Denna ut-

sigt var icke serdeles lofvande. Deras far hade fordrat

sin andel i gustafvianska arfvegodsen; men detta vägrades

under förebärande, att bemälde egendomar blifvit samman-

slagna med kronans. Han fordrade också sin andel i

arfvet efter Kristina; men äfven detta vägrades, vi veta

icke, på hvad skäl 4). När de furstliga barnen 1688

rymde till konungen, sökte Karl visserligen ställa så till,

att de unga hertigarna finge företaga en utrikes resa;

men för att betäcka åtminstone en del af kostnaderna,

tog han till en tid det serskilda statsanslag, som fadren

åtnjutit 5), men nu ansågs hafva genom sin uppstudsighet

förverkat 6). Vi hafva nyss berättat, huru sträng Karl

sedermera blef vid efterräkningen med sterbhuset. Man
finner till och med, att en förlikningsnämnd, en slags

1) Riks-ark. Kongl. br. d. 29 November 4690.

2) Riks-ark. Fiere bref från bertigarne till Karl den elfte

i September 1690.

3) Riks- ark. Palmsk. Miscel. De båda unga hertigarnes bref

till konungen i Sept. 1690.

4) Riksregistrat. d. -JS Maj; samt Nordin. Fol. bund.

N:o 30, sid. 628. Kongl. Br, d. 48 Juli 4689. Vi känna

likväl icke, om Karl sjelf fick mottaga något arf efter be-

mälte drottning, och huru stort.

5) Riksregistrat. Karl till Adolf Johan d. 7 Maj <689.

6) Se 141, 4 6.
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kompromiss, var nedsatt för att uppgöra alla tvistepunkter

mellan honom och hans unga furstliga syskonbarn. Saken

tyckes hafva slutat så, att de sednares anspråk blefvo

ogillade 1). Karl skänkte dem då, som det hette, af gunst

och nåde, 50,000 R:dr och tillät dem för öfrigt behälla

det årsunderhåll af 9,000 d. s., som deras fader åtnjutit 2).

Detta måtte sedermera hafva blifvit ökadt; ty under loppet

af 1689—1697 hafva dessa fyra furstliga barn tillsam-

mans åtnjutit vid pass 16,000 d. s. årligen 3). Några

tjänstebefattningar fingo de unga hertigarne likväl aldrig,

och det var blott sällan, som någon af detta furstehus

sägs deltaga i hofvets nöjen och tidsfördrif. Det var, lika-

som man med flit velat nedsätta dem, nedtrycka dem och

nästan tvinga dem att lemna fäderneslandet. Kanske, att

man hos dem befarade sådana mot tronen rigtade fram-

tidsplaner, som fordom hos Karl den nionde under Johans

och Sigismunds, och hos Karl Gustaf under Kristinas tid.

Behandlade på sä förödmjukande sätt och bragta till

så trånga omständigheter, voro de unga hertigarne i bör-

jan ganska villrådiga i valet af framtidsbana. I förstone

nedsatte de sina anspråk ganska djupt och begärde att få

arrendera några bland de egendomar, deras fader innehaft.

Detta förslag gick dock ej i verkställighet. Det var också

i längden för mycket motbjudande för deras egen vaknande

stolthet, och äfven för konungens. Denne sednare tyckes

dessutom hafva gerna velat aflägsna dem från Sverges

landamären. Hans önskan gick äfven i fullbordan och

det på följande sätt.

Maria Elisabet, den andra i ordningen af furstin-

norna, gifte sig med en von GersdorfF, Ober-Rechnungs-

Ralh i kur-sachsisk tjenst. De lefde illa tillsammans

4) Vi äga likväl ingon bestämd kännedom af detta förhållande.

2) Riks -ar k. Kongl. Bref den 29 November -1690.

3) Statskontorets räkensk. Af bvilka ytterligare ses,

att af nämnde summa bafva bertigarne erhållit ungefär

<*,000 och furstinnorna blott 2,000 årligen.

Fryxells Ber. XIX. 7
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och blefvo snart skilda. Furstinnan begaf sig till Wien,

der man sökte omvända henne till katolska läran, men

ännu förgäfves i). Hon blef i stället canonissa i ett

lutherskt jungfrustift. Men längre fram, eller år 1700,

afsvor hon i Paris den evangeliska och antog katolska

bekännelsen, hvilket på sin lid föranledde flere lärda

stridskrifter. Slutligen dog hon vid 85 års ålder.

Hennes enda barn, en dotter, hade redan förut gått i

kloster.

Äldre systern, Katarina, skall vid 16 eller 17 års

ålder d. v. s. omkring 1677 haft Kristofer Gyllenstierna

till friare. Men som denne herre då för tiden ännu icke

hunnit upp till någon bland rikets högsta värdigheter,

fick han ett Nej! som måhända var föreskrifvet af den

stolte fadren. Så går sägnen. Efter flere år och andra

erhållna korgar, vände samma Gyllenstierna åter sina tan-,

kar och böner till samma furstinna. Länge bad han dock

för-gäfves. Omkring 1694 gafs änteligen det efterlängtade

bifallet. Gyllenstierna köpte dyrbara brudgåfvor, och hög-

tiden var redan utsatt att hållas på Bråborg. Men den

numera 33-åriga bruden ångrade sig, och reste bort från

både bröllop och fästman, och ut till sin syster och stan-

nade qvar i dennas protestantiska jungfrustift. Efter två

års tid fann hon dock vistelsen derstädes tråkig, och

ångrade sig omigen. Gyllenstierna fick veta det, friade

också omigen och för tredje gången och fick nu änteligen

ett afgörande ja, hvarpä bröllopet firades i Osnabriick i

Oktober 1696, d. v. s. omkring nitton år efter det första

frieriet. Hemkomna till Sverge, råkade de i något miss-

förstånd med enkedrottningen, hvilken icke ville gifva

furstinne-namn åt den nyvigJa slägtingen. Vi veta icke,

på hvad sätt detta smägräl slutades; men om några år

dog Gyllenstierna, hvarefter regeringen leranade Gripsholna

åt hans enka att bebo intill dennas död, som inträffade

i) Bondeska ark. på Säfstaholm. Schwedisches Staat»-

perspectiy.



99

1720. Enda full växla sonen blef vid 34 års ålder för-

såtligen ihjelslucken i Karlskrona.

Hertig Adolf Johans äldsta son, Adolf Johan den

yngre, stannade efter fadrens död icke länge i Sverge,

utan beslöt söka sin lycka i Österrike. Redan 1690 eller

1691 tyckes han hafva antagit dess tjenst, likväl icke i

någon serdeles hög befattning. Man har nämligen efter

honom några 1693 skrifna och ganska ödmjuka bref, icke

blott till Karl den elfte utan ock till Bengt Oxenstierna,

med anhållan, att denne herre måtte hos österrikiska re-

geringen anbefalla honom till det bästa 1) och till erhål-

lande af ett regemente. Han blef också slutligen öfverste,

och deltog några är i de ungerska krigen. Efter Karl

den elftes död återvände han till Sverge och följde Karl

den tolfte på dennes tåg mot Danmark och Ryssland.

Afsigten känna vi icke; ty det hvilar mycket mörker

öfver denna furste-slägt och dess sednare öden. Planerna,

hvilka de ock voro, blefvo likväl hastigt afbrutna, när

hertigen i Mars 1701 insjuknade och afled. Han var ogift.

Om hans yngre bror, Gustaf Samuel Leopold, veta

vi ungefär lika litet. Afven han log tjenst vid österrikiska

hären. Det säges ock, alt han till Karl den elfte skrif-

vit bref af så skarpt och bitande innehåll, att de gjorde

ett ganska djupt intryck på konungens sinne 2). Seder-

mera gifte han sig med en furstinna af Veldentz; men
deras sammanlefnad blef så olycklig, all de måste skiljas.

Det var det andra bland Adolf Johans barn, som hade

detta missöde; och det tyckes i allmänhet, som fadrens

oro och motgångar gått i arf. En solglimt af lycka fram-

glänste dock öfver de sista stunderna af denna fursteätt.

Småningom hade de äldre stammarna af huset Zwey-
brUcken fallit undan, så att nästan hela pfaltzgrefskapet

-I) Stenbockska arkivet på Thorsjö. Adolf Johan till

B. Oxenstierna, Wien d. 7 Okt. 1693.

2) Bondeska ark. på Säfstaholm. Schwedische Staats-

perspectiv.
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slutligen öfvergått till den i Sverge varande grenen. Den-

nes äldsta manliga linea dog ut 1718, när Karl den tolfte

blef skjuten. Enda återstående arftagaren var då bemälte

Gustaf Samuel Leopold 1). I tretton års tid fick nu denne,

den siste ättlingen af Adolf Johans olyckliga hus, hugna

sig åt ett blidare öde. Han dog slutligen 1731 såsom

regerande furste öfver pfaltzgrefskapet Zweybriicken.

<) Nedanstående slägt-tafla visar förhållandet.

7 S

• Si.
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OM GREFVE GUSTAF CARLSON.

Äfven denna herre räkna vi på sätt och vis till

konungaslägten. Han var nämligen Karl den tiondes er-

kända, fast oäkta son, född 1647 l). Uppfostran svarade

mot den kungliga börden. Som barn vårdades han i riks-

amiralen Gyllenhielms hus, och fick sedermera till lärare,

den snillrike Erik Lindskiöld. Efter Karl Gustafs död

har Hedvig Eleonora till uppsyningsmän öfver unga Carls-

sons undervisning förordnat tvänne riksråd; deribland också

Biörenklou, som hade samma förtroende i afseende på Karl

den elfte sjelf. Hos denne sednare, hos sjelfva tronarfvin-

gen, voro lärarnes mödor till större delen fruktlösa; men icke

så hos halfbrodern på sidolinien, hos Gustaf Carlsson.

Denne förvärfvade rätt vackra kunskaper i hvarjehanda

ämnen och ökade dem genom att besöka främmande hög-

skolor och länder. Under samma tid hade han ock såsom

frivillig deltagit i kriget mellan Frankrike, England och

Holland, och dervid vunnit både erfarenhet och ära. Med

dessa egenskaper och förljenster, stod han, en tjugofem-årig

man, vid Karl den elftes sida, när denne 1672 uppträdde

på svenska tronen. Kort derefter eller 1674 blef Carls-

son också utnämnd till grefve och året derpå till öfverste.

Under det följande danska kriget fäklade han till fäder-

neslandets försvar, och det icke utan ära; men lyckades

icke att vinna någon ytterligare befordran. Man säger,

att han år 1680 lät förstå sin önskan att bekomma riks-

rådsvärdigheten; men att han fick afslag, och derföre af

missnöje lemnade landet.

Anspråket på en rådsstol, om det verkligen yttrades,

var väl tämligen högt drifvet. Men i allmänhet finner

man här, liksom i afseende pä hertig Adolf Johans söner,

att Karl den elfte icke ville med höga befordringar, stora

jordagods eller andra förmåner locka dylika sina slägtingar

4) Se 11. sid. 40.
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att stanna inom riket. Han tyckes snarare hafva önskat

deras aflägsnande. Han ville icke hafva nära vid sidan

af sig, eller sin son, eller sin tron de personer, som i

framlida möjliga händelser kunde uppgöra några anspråk på

samma tron. Han sökte tvärtom hålla sådana herrar pä afstånd

från både den ena och den andra. Han följde häri samma

statskonst, som Kristinas förmyndare användt mot pfalts-

zweybriickiska huset; och han gick betydligen längre deri.

Mellan sistnämnde konung och ifrågavarande halfbro-

der rådde fördenskull icke något sä vänskapligt förhållande

som t. ex. mellan Gustaf Adolf och Gyllenhielm. Tvärt-

om! grefve Carlsson uppträdde sällan eller aldrig i Karl den

elftes hof och fick af honom ingen vigligare förtroende-

syssla. Denna tydligt ådagalaggda köld har troligen varit

rätta orsaken, hvarföre Carlsson snart nog leranade Sverge.

Man har äfven sagt, att det var reduktionens hårdhet,

som jagade honom ur landet. Måhända! vi hafva likväl

icke funnit något säkert bevis för detta påstående. För-

hållandet var, som följer. Karl Gustaf hade år 1659 och

vid den stora utdelning af skånska gods, som då tilläm-

nades, lofvat honom Fliinge; men denna, likasom de an-

dra vid samma tillfälle gjorda gåfvorna måste redan vid

fredslutet 1660 gå tillbaka 1). Karl Gustaf hade dess-

utom åt samma Carlsson anslagit Börringe och Lindholmen.

Dessa blefvo visserligen 1679 indragna; men det skedde,

såsom Karl den elfte sade, blott för grundsatsens skull;

ty han gaf sin halfbroder till ersättning en lika stor in-

komst i kopparräntorna 2).

<) Jfr i-S. 43, noten.

2) Riksregistra t. Kongl. br. till kammar-koll. d. 5 Dec.

4679. Flere författare, octi i synnerJiet den tidens nid-

skrifvare, omtala- med bittra ord, buru Karl den tionde i

det af honom eröfrade Skåne testamenterade ett par gods

(Börringe och Lindholmen?) åt sin son Gustaf j men att Karl

den elfte af girighet återtog samma gods och dymedelst
utarmade sin broder och dref honom i landsflykt m. m., m. m.
Att Karl gaf samma halfbrod»r ofvannämnde kopparränta i
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Sedan nu grefve Carlsson af en eller annan orsak

lemnat Sverge, antog han tjenst i Holland och steg der

till värdighet af general-löjtnant. Han fick genom sitt

äktenskap betydlig förmögenhet 1) och tillbragte de sista åren

på slottet Ter Hoorne i West-Frisland, hvarest han för-

skaffat sig en betydlig boksamling; lefvande på slutet för-

nämligast för vetenskaper och lärda sysselsättningar. Han

dog barnlös nyårsdagen 1708.

FEMTE KAPITLET.

KARL DEN ELFTES SAMTIDA.

Hans egen regering varade ett fjerdedels århundrade,

och var utomordentligt rik på händelser och omhvälfnin-

gar af alla slag, och derföre ock på männer af stora och

mångartade utmärkelser. För att lätta öfversigten, skola

vi uti serskilda kapitel upptaga dem, hvar och en i den

flock, som han tyckes egentligen tillhöra. Vi börja med

DET GAMLA HÖGADELS-PARTIET

och inom detsamma enligt vanan och ordningen med

slägten Brahe.

PER BRAHE

blef i dessa våra berättelser första gången synlig i sjette

delen, hvilken utkom år 1833. Först nu och i den

ersättning för godsen, det hafva dessa författare antingen

förtegat eller varit okunniga om. — Uti il delen, sid. ^^2
hafva vi delat samma mening, och dessutom antagit, att

ifrågavarande gods indrogos -1680, då det likväl skedde

i679.

<) Hans gemål kallades vanligen Sofia Amalia von Schwart-

zenberg. Men i Schwedisches Staats-perspectiv på Säfsta-

holm kallas hon Gräfin v. Benthem. Ingendera återfinnes i

Hubnors geneal. tabeller.
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nittonde delen af samma arbete och år 1853 går

han Sndtligen bort från skådeplatsen; så lång var

hans bana — eller så långsamt har vårt verk fram-

skridit. — Att emellertid Per Brahes bana var icke blott

mångårig, utan äfven märkvärdig, del hafva dessa tolf

mellanliggande delar ådagalaggt l). Låtom oss kasta en

erkänslans återblick öfver den nu mera gans^le mannens

hela lefnad, och innan det sista afskedet påminna oss hans

många åt fäderneslandet gjorda tjänster! Först hänföras

vi då af den nära och personliga vänskap, h varmed han

var fästad vid den store Gustaf Adolf och stod troget vid

dennes sida, icke blott under glädjens dagar utan ock

mången farans stund. Så blefvo de begge två år 1631
utanför Wurtzburgs slott gemensamt öfverhöljda af det

grus, som fiendens kanonkulor rundt omkring dem dref

upp utur marken 2). Under rodden öfver Weichseln

vid Danzigerhaupt 1627 satt Brahe vid Gustaf Adolfs

sida, omgifven af polackarnes hvinande kulor, tills slutligen

konungen sjeif träffades. Då var det Per Brahe som lyc-

kades föra den svårt sårade undan och i säkerhets).

Kort derefter och under kulregnet vid Dirschau sågs han

åter vid sidan af samma sin konungslige vän, och när

denne blödande dignade mot marken 4), var det återigen

Per Brahe, som mottog honom i sina armar och förde

honom ur striden. Ju mer Sverge älskar, och ju högre

det värderar sin store Gustaf Adolf, desto tacksammare är

det ock mot en hvar, som med trohet och tillgifvenhet

lättade den älskade konungens bördor och förljufvade hans

dagar. Per Brahe erinrar i detta hänseende om den evär-

deliga ära, som från nyss förflutna dagar bestrålar minnet

af en annan herre med samma ättnamn,, hvilken ät en

i) Se 6. 143. 7. 409. g. iOO, ifS. lO. i, 197. 11.
U4. 13. 6. 141, 20,. m. D.

2) Se 6. 352.

3) Se 6. 8S.

4) Se 6. 89.
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annan bland Sverges största konungar offrade en nästan

exempellös tillgifvenhet.

Vi hafva sett Per Brahes första utmärkelse, vunnen

vid sidan af tronen. Sedermera återfinna vi honom bland

Finnlands ödemarker och porten, bland halfbyggda städer

och halfviida folkstammar, kraftfullt bemödande sig om att

der införa ordning, laglydnad och ett bättre samhällsskick.

Efter Karl Gustafs död var det samme Per Brahe, som

med beslutsamhet och mod satte sig i spetsen för de män,

som ur förmyndare-styrelsen uteslöto hertig Adolf Johan;

och att Sverge slapp ifrån denne oregerlige, slutligen hälft

vansinnige furste, derföre har det först och främst att

tacka Per Brahe 1). Lika oförfäradt satte han sig ock mot

de orimliga anspråk, som drottning Kristina vid samma tid

gång på gång framställde 2). Längre fram under denna

förmyndare-styrelse, och när De la Gardiska partiet hade

nedsänkt rikshushällningen i brist och villervalla, var det

Per Brahe, som föreslog och genomdref först den efterräk-

ning, som blef bekant under namn af Blå Boken 3); och

sedermera den år 1669 uppgjorda sparsammare statsregle-

ringen 4). Som Svea rikes drots och högste vårdare af

fäderneslandets lagskipning, inlade han mycken förtjenst ge-

nom att ordna justitie-revisjonen och ät rättegångsverken

gifva en raskare fart o). För befordrandet af lärdom och

bildning inom fäderneslandet arbetade han ock med ovan-

lig både ifver och framgång. Abo högskola, likasom flere

finska lägre undervisningsverk voro i främsta hand en följd

af hans nit; Wisingsö skola dessutom af hans friko-

stighet. I dessa ärorika värf tröttnade han aldrig,

utan fortfor att på egen bekostnad trycka lärda arbeten

och underhålla unga, hoppfulla vetenskapsidkare. — Äf-

4) Se 13. 40-31.

2) Se lO. 277—284. 2:dra upplagan.

3) 13. 414.

4) Se 13. 424.

ö) Se 18. 404.
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•ven i krigets yrken ingrep han med klok beräkning och

"kraftfull och frikostig hand, och det mer än en gång. Han

började i Finnland återinföra knektulskrifning efter gårde-

talet 1); hvilket ansågs vara en bland förberedelserna till

Karl den elftes indelningsverk. I sina stora finska besitt-

ningar lät han på egen bekostnad och till skydd mot fien-

den fullända gränsfästningen Kajana, och gjorde begynnelse

till en dylik anläggning på Brahelinna i södra Savoiax 2).

Under det vådliga fälttåget 1657 var det nan, som, till

stor del med eget folk, lyckades att vid Genevads bro lill-

bakadrifva danskarne 3). Pä samma sätt lät han också,

under samma krig genom till största delen eget uppbådadt

manskap tillbakakasta ett af ryssarne företaget anfall mot

nordöstra Finnland. — I alla dessa lofvärda egenskaper

blef sig Per Brahe lik ända till sista stunden. Han fort-

for att i sina grefve- och friherreskap främja underhaf-

vandes bästa , dela pastorater och på egen bekostnad

anlägga kyrkor och skolor. Då Sverge, och till och med

dess hufvudstad, år 1676 sväfvade i en hotande fara, var

det den gamle, då 74-årige gubben, som på det beröm-

ligaste sätt trädde i spetsen för dem, hvilka med beslut-

samhet och sjelfuppoffring ville våga allt för fäderneslan-

det 4).

Vi hafva tecknat den krans af strålar, som omgifver

Per Brahes minne. Men äfven några skuggor insmyga sig

deribland, och en sannfärdig häfdatecknare får icke gömma
dem undan för efterverldens blickar. Först anmärka vi

då den envishet och det sätt, hvarpå Per Brahe under

större delen af Kristinas förmyndaretid motarbetade Axel

Oxenstierna. Var det måhända en följd af missnöje der-

>dfver, att år 1634 blef till drots utnämnd icke Per Brahe,

«om derom hade konungens löfte, utan Gabriel Oxen-

A) Se 8. H9.

2) Enligt underrättelse, meddelad a/ framlidne öfverste Lemke.

3) Se 18. U3.
A) Se 15. 411, 412.
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stierna, rikskanslerens bror? Illa för Per Brahes minne,

om det var denna personliga motgång, som gjorde honom

också till motståndsmän. För verldens ögon framhölls dock

ett annat skäl. Axel Oxenstierna och den af honom ledda

förmyndare-styrelsen sökte och lyckades verkligen att ned-

sätta några bland de obilliga eller olagliga företrädesrättig-

heter, som adeln åtnjöt. Men härvid stötte Oxenstierna

ofta på ett häftigt motstånd af dem, som sökte bibehålla

adelns fordna friheter orubbade; och hvilket parti vanligt-

vis anfördes af Per Brahe 1). Dennes beteende härutin-

nan kan väl förklaras såsom en följd af hans öfvertygelse;

ty han hyste verkligen ganska högt drifna föreställningar

om adelns rättigheter. Men man måste då också erkänna,

att denna öfvertygelse icke tål att ställas bredvid Axel

Oxenstiernas än högre äsigter. Oss har det dock alltid

förefallit, som Per Brahes tredskande mot Axel Oxen-

stierna har i någon mån hört till dessa framtidsmanna-

stämplingar, som man i vårt fädernesland tyvärr ofta sett,

och om hvilka vi skola utförligare tala vid teckningen af

Erik Lindskiöld.

Vi hafva omnämnt Per Brahes frikostighet, då det

gällde att befordra lärdom och försvara fädernesland. Men
tätt bredvid denna ljusstråle fortgår en dermed jemnlö-

pande slagskugga; nämligen en å andra sidan långt drif-

ven omtanka, att på det allmännas bekostnad skaffa sig

medel att utöfva nyssnämnda frikostighet. Vi hafva redan

omtalat flera dylika uppträden, t. ex. då han år 1650
lät den slösande Kristina gifva sig det orimligt stora fri-

herreskapet a^; och i synnerhet, då han 1673 mottog

Frankrikes så kallade vängåfvor, eller rättare sagdt, mu-
tor, för att främja Sverges förbund med bemälte magt 3\

i) Se 8. 97— H3. 2:dra upplag.

2) Se lO. 104—105, 2:dra upplagan.

3) Se 15. 30. Uppgiftens sanning bestyrkes ytterligare af Pu-
fondorfs: De rebus gestis Frederici Vilhelmi,
pag. 940. — Se i öfrigt dessa berättelser 16 delen sid. 20.
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Äfven nu och nära grafvens brädd ådagalades samma om-

sorgsfulla bemödande att öka sina inkomster. Vintern

1676 utverkade han för sitt Wisingsö frihet- från knekt-

utskrifning l). Sjuttioåtta år gammal, barnlös, och tillika

Sverges ojemnförligt rikaste man, har han dock 1680 hos

konungen begärt, att hans grefskap måtte frikännas från

några af de pålagor, som riksdagen 1678 beviljat. Men

Karl den elfte tillbakavisade denna obilliga önskan 2).

Per Brahe hade för sin tid mycken lätthet att på ett

bestämdt och kraftfullt sätt framställa sina tankar. Vi

minnas riksdagen 1675 och dess många partier; dess ytt-

rade missnöje öfver brandenburgska kriget och öfver riks-

förmyndarnes förvaltning, samt de då uppgjorda framtids-

mannaplanerna till De la Gardies fall och till Stora kom-

missjonens förberedande m. ra. Då och med anledning af

alla dessa ämnen nedskref Per Brahe ett utlåtande, som

är märkeligt nog. Det visar hans och hans vänners sätt både

att tänka, att uttrycka sig och att tillbakavisa motstånds-

männernas och ofrälseståndens anspråks). Vi vilja derur

afskrifva följande ungefärliga utdrag. Man klagar, säger

han, att det gått så illa och olyckligt för dem^ hvilka

förestått våra vapen i Tyskland och vårt styrelseverk här

hemma. Man hör än den ene än den andra öfverdåde-

ligen säga: y)om fältherren eller regeringen gjort så och

»såj skulle olyckan icke hafva händt»^ o. s. v. Men kan-

skej om klaffaren varit i den tadlades rum^ hade hvar-

ken fel eller olycka blifvit mindre. De män^ som mot-

gången drabbat, hafva i-edan derigenom sorg nog att bära 4).

4) Riksregistrat. den 5 Febr. 4676.

2) Riksregistrat. den 31 Jan. 1680.

3) 16. 20. Der för öfrigt en aanan del af denna skrift är

införd.

4) Har i synnerhet afseende pä Wrangels förluster i Tyskland
1675 och G. O. Stenbocks misstyckade sjötåg samma år.

Wrangels dotter var gift med Brahes brorsson; och Sten-
bock var broder till Brahes egen grefvinneu
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Läggom icke sten på börda J En hvar komme ihågj att

Gud gifver sin nåd och välsignelse åt dem, honom godt

synes. Och månne vi svenskar hafva förtjent hans nåd?

Pockoms icke med vår Herra Gud; ty så enskildt som

allmänt finnas hos oss grofva synder, hvilka förtärna honom^

och borttaga den välsignelse^ hvarmed. han förut hugnat

oss. Tänkom efter^ i hvad ringa och föraktligt tillstånd

vårt fädernesland var för 70 år sedan; huru många herr-

liga landskap sedermera blifvit laggda under vår krona;

huru våra städer förkofrat sig med handel, handtverkerier

och herrliga byggnader ; huru bergverk, åkerbruk samt ri-

kets inkomster tilltagit.' För allt detta tackar man icke den

gode Guden; icke heller de män^ som efter salig konung Karl

Gustafs död med Guds nåd skaffade fäderneslandet en he-

derlig fred; och hvilka från den förra bullersamma ti-

den och de många fienderim'hjelpt oss till lugn och trygg-

het^ och lyckats bibehålla denna fred i flera år än någon

förut kunnat drömma om i). Jag säger för sannt ; vi hafva

upplefvat ett sceculum aureum 2). Tror du icke mig_, så

fråga gammalt ärligt folk, som sjelfve minnas och af sina

fäder hört, huru det fordom varit. Dock beklagligenf

man aktar nu icke mycket de gamlas ord; de unga för-

stå det bättre; så mena de. — Men hvad är då orsa-

ken, att allting så till olycka förbytes.^ Hvilka äro de

grofva synder, som nu mer än förr bedrifvas? Jo, först

otacksamhet emot Gud; ty hvar höres den ödmjuka tack-

sägelse, som vi äro honom skyldiga för all den nåd, oss

blifvit bevisad? Den andra synden är högfärd och hög-

mod. Den ene vill icke efter Guds skickelse vika för den

andre 5): Är den ene högre, så afundas den andre der-

i) Det är om sin egen, och sina kamraters förvaltning, som
Brahe gör denna målning.

2) »En gu 11 ål der.» Detta uttryck förekommer icke i den

förevarande skriften •, men blef ofta af Per Brahe användt

att nedtysta den tidens missnöje och klandermän.

3) Har afseende på rangtvisterna mellan ämbete och börd, mel-
lan ofrälse och frälse m. m.
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vid; är han i bättre ämbete^ afundas; har han ett större

stycke bröd, afundas; är han i större gunst hos öfverhe-

ten, straxt afundas wm/j och beflitar sig om att kasta ho-

nom öfver ända i). De, hvilka sjelfva eller genom förfä-

dren äro högt förtjenta af kommg och fädernesland, blifva

afundade och utarmade. Så göra svågrar, systrar och

bröder mot hvarandra 2). Men, månne vi icke för-

törne Gud, genom denna afund, denna otacksamhet ; och

likaså genom öfverflödiyt lefverne och hårdhet mot de fat-

tiga. Läggom bort dessa synder, så skola vi återfå Guds
välsignelse och nåd, mer än vi haft hafva. Ty Guds ande

vill ännu hvila i nordlanden. Ställom oss så, att vi få
behålla den!

Ännu 1673 åtnjöt Per Brahe tämligen oförminskade

själskrafter; men började dock blifva sjuklig och trött.

Han behöfde många dagar för att hämta sig efter de mö-
dosamma resorna från Wisingsborg till Stockholm, och för-

mådde ej mer alt uthärda flere timmars oafbrutet arbete

i rådet ö). Likväl var han der tämligen flitig och upp-
manade de andra till samma dygd. Ännu vid den oro-

liga riksdagen 1675 framträdde han på ett ganska kraft-

fullt och oförfäradt sätt i); och icke utan välgörande ver-

kan. Hans förmåga ansågs likväl vara i starkt aftagande.

I början af 1676 sökte man också öfvertala honom att

begära afsked; men gubben ville ännu icke kännas vid

någon ålderdoms-svaghet. Sommaren samma år, och när

Danmarks härar och flotta från' alla sidor hotade fäder-

neslandet och hufvudstaden, visade han ock, såsom berättadt

år 5), en ynglings mod och beslutsamhet. Från 1678 blef

han dock i rådet mera sällsynt och tystlåten. Sommaren

-1) Tyckes peka på bemödandet är '1673 att störtn Magnus-
Gabriel de la Gardie.

2) Afser måhända bielkepartiet och dess vid Uppsala-riksda-

gen 4675 förehafda planer mot de förra riksförmyndarne.

3) Räds-Prot. den \0 April och 7 Maj 4673.

4) 16. 20, 26.

5) Se 15. \\\.
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1680 ville styrelsen omigen, att den nu mera till ett barn'

vordne gubben skulle taga afsked från det viqtiga drots-

ämbetet. Vi känna icke, om förslaget blef framburet; ej;

heller hur det besvarades. Med eller mot sin önskan fick

han dock tjenstefrihet, först af konungen, och straxt ef-

teråt af en än högre magt; då han nämligen den 12 Septem-

ber afled vid en ålder af 78 år, samt efter att hafva varit Svea

rikes råd i 50 och riksdrots nära 40 år, och derunder tvänne

gånger som riksförmyndare deltagit i hela landets styrelse.

EBBA BRAHE,

Gustaf Adolfs fordna älskarinna och till och med fästmö; hon

år 1614, så skön och så besjungen, lefde ända till 1674;.

men nu mera såsom en gammal enka, den der om sina barn,

barnabarn och hushållsangelägenheter skref osammanhängande

och illa stafvade bref. Slutligen började hon lida af sömn-

sjuka. För öfrigt vet man om henne från dessa sista åren

ingen ting mer, än att hon hade ganska stora rikedomar—
efterlemnande bland annat 52,418 lod silfver 1) — likaså,

att hon sökte formera samma rikedomar; men ock, att hon ut-

öfvade mycken barmhertighet mot de fattiga och blef af

dem vid sin död saknad och begråten.

NILS BRAHE,

hade redan af sig sjelf en icke ringa förmögenhet, nämligen

sin andel i de betydliga braheska godsen, och sittarf efter modren

och efter morfadren rikskansleren Svante Bielke. Genom gifte

med Karl Gustaf VVrangels enda arfvinge erhöll han ytterligare

år 1676 sistbemälte herres betydliga egendomar. Slutligen och

i September 1680 fick han efter sin farbroder, den ofvan-

omtalade Per Brahe, tillträda' dennes gref- och friherre-

skap och slägtens många och stora arfvegods. Samma Per

Brahe ansågs på sin tid som den förmögnaste man i hela

Sverge. Nu blef denna ovanligt stora rikedom laggd till

allt, hvad Nils Brahe förut ägde af sig sjelf och hade fått

4) Deri guldet inberäknadt i silfvervärde.
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ärfva efter Karl Gustaf Wrangel. Genom dessa samman-

flöden blef han den rikaste enskilde person, som måhända

i Sverge funnits alltsedan Bo Jonsons dagar. Den gläd-

jen varade likväl icke många veckor; ty redan nästa vin-

ter började reduktionen och Stora kommissjonen att kom-

ma i verksamhet. Af rättegångssättet i den sednare såg

Nils Brahe tämligen tydligt, hur det skulle komma att gå.

Han afslöt derföre, såsom berättadt är, en förlikning, en-

ligt hvilken han slapp ifrån alla Stora kom missjonens ef-

terräkningar med honom sjelf, med Per Brahe och med
svärfadren Karl Gustaf Wrangel, emot erläggandet af

687,000 daler silfvermynt, det vill efter nuvarande mynt-

fot säga 1,394,000 riksdaler riksgäld. Detta gällde lik-

väl blott Stora kommissjonens efterräkningar. Dessutom

kom reduktionen och tog i första taget eller är 1687 de

stora gref- och friherreskapen jemnte en mängd andra gods.

Redan 1685 ansågs Brahe-slägten hafva genom reduktionen

förlorat en årlig inkomst af 60,000 riksdaler. Sedermera

följde oupphörligt nya efterräkningar. Huru mycket släg-

ten har genom dem och efter 1685 måst tillsätta, det

känna vi icke; ty dessa ärender voro på långt när icke

utredda, när Karl den elfte dog 1697, ej heller när Karl

den tolfte år 1700 upphäfde reduktionen. Men de sum-
mor, som man också under dessa sednare år fordrade af

slägten, stego åtminstone till omkring en million daler silf-

vermynt.

Det ser för öfrigt nästan ut, som Karl den elfte gerna

iakttagit hvarje tillfälle att nedsätta brahe-slägten, och i

och med detsamma hela svenska högadeln. Redan är be-

rättadt, hvilka stränga påståenden han gång på gång mot

denna ätt framställde 1). Oviljan visade sig ock vid flera

andra tillfällen. Nils Brahe blef 1682 jemnte de flesta

eina kamrater afskedad från rådsämbetet; ehuru han verk-

ligen varit en bland de bästa och hofsammaste i nämnde
befattning. Ett annat drag föll än tydligare i ögonen.

i) Se IS. i 33, 224, 236.
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Per Brahes begrafning hade med flit blifvit uppskjuten, på

det konungen skulle innan dess kunna från en af sina

resor återkomma till hufvudstaden; ty han plägade alltid

med sin närvaro hedra sådana personers jordfästning. Men
denna gång uleblef han, ehuru väntad, och ehuru Brahe

varit rikets högste ämbetsman. Hofvet ville sedermera

skylla uteblifvandet på en svår storm, hvilken verkligen

rasade samma dag. En hvar kände dock ganska väl, att

Karl den elfte icke var den, som lät sig af väder och

vind afhållas, frän hvad han verkligen önskade förelaga.

Sista året af sin lefnad fick konungen ett serdeles

godt tillfälle att pä det kännbaraste sålt förödmjuka nämnde

«lägt. Förhällandet var följande. Reduktionsbeslutet 1680
skulle naturligtvis för de flesta kronogods-innehafvare med-

föra många och stora förluster. För att i någon mån und-

vika eller minska dem, tilläto sig berörde personer en och

annan åtgerd, som icke fullt öfverensstämde med sanning

och rättvisa. Inom kretsen af dåtidens herrar var Nils

Brahe otvifvelakligt en bland dem, som redligast vandrade

sin bana fram. Likväl stapplade också han mot nyss-

nämnde stötesten. Han ville nödvändigt behålla Brahe-

hus och några andra för honom välbelägna hemman,

bvilka dock enligt den nu beslutade reduktionen borde

återfalla till staten. Brahe ville härvid icke göra det all-

männa någon egentlig skada, ty han ämnade att i stället

afstå andra, och till och med bättre frälsegårdar. Men

för att lätta åtgerden beslöt han att tvärtemot sanningen fö-

regifva, att ett sådant byte vore redan förut beviljadt och

verkställdt. Tillika lät han frän de gods, som skulle in-

dragas, bortföra så mycket, som möjligt, all boskap och

rörlig egendom. Vintern mellan 1680 och 1681 afskic-

kade han till sin fogde på Wisingsö tlere bref härom,

bvilka dessutom innehöllo åtskilliga skarpa uttryck, t. ex.

att konungen tvungit adeln att bifalla reduktionen ; — att

man borttog egendomarna ined våld och orätt o. s. v. Vi

känna icke, huru det sedermera gick med sjelfva de ifråga-

varande godsen. Men skrifvelserna i ämnet blefvo af fog-

Fryxelli Ber. XIX. 8
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den och af dennes son tillvaratagna och gömda. Sexton

år derefter har den sednare framlemnal dem till konun-

fi;en; vi veta icke af hvad orsak. Karls vrede upptändes,

i synnerhet vid läsandet af de hårda ord, som Brahe ned-

skrifvit angående reduktionen. Han lät inför rådet upp-

läsa oftanämnde bref, dock utan att tillkännagifva förfat-

tarens namn. sedermera begärde han rådsherrarnes utlå-

tande i saken. Alla ogillade brefven. Gyllenborg påstod

till och med, att författaren varit sin konung otrogen; och

Wallenstedt, att han varit värre än en vanlig tjuf. För

mildare åsigter talade Axel Wachtmeister, Bengt Oxen-

stierna och Johan Gabriel Stenbock. Karl tycktes i bör-

jan ämna tillgripa ganska stränga ätgerder. Han lät för-

bjuda Brahe att visa sig på hofvet; och lär hafva utnämnt

Lejonmarck till åklagare i målet. Rlen Brahe bad om nåd,

och konungen lät slutligen beveka sig, så att det stannade

vid en allvarsam skrapa. Dock skulle ti-11 straff för Brahe

och till varning för andra berättelsen om hela detta mål

jemnte brefven inryckas i rådsprotokollen 1).

Härmed borde väl saken anses som förlikt. Märk-

värdigt är dock, att just vid denna tid och månaderna

efteråt, har reduktionen begynt att med ökad skärpa vanda

sig mot Nils Brahe och mot hans slägt i allmänhet. Just

från Mars 1696 blefvo nämligen mot denne herre flere

efterräkningar anställda och utslag afkunnade, hvilka i sig

sjelfva voro ofta obilliga, stundom såsom oss synes orätt-

visa, och som dock gingo ut pä flera hundrade tusen da-

ler silfvermynt 2\ Tiden och rummet tillåta ej, att be-

4) Råds-prot. den 23 Mars 469(3, och den dervid fogade
Kongl. resolut, om grefvo N. Brahes ertappude an-
stöteliga skrifter. N.Brahes bref till hauptmannen Lars
Johnson den 17 December 1080 och 42 Jan. itiSI. —
Linköpings arkiv. Handlingar rörande Brahe-familjens

historia. O. Hansson till hauptmannen pä Wisingsö den 5
Mars iGii.

2) Se Nordin fol. Bund. 31, s. 9<8, 42<9, 4224, 4229,
4234, 4235.
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skrifva hvart och ett bland dessa mål serskildt; men följ-

den af dem alla blef, alt Nils Brahe 1698 begärde, det

sterbhuset efter Per Brahe måtte få göra cession, hvilket

ock tyckes hafva gått i verkställighet l). Tillika fordrade

Nils Brahe att få tillbaka de 431,000 daler silfvermynf,

som han 1683 hade utbetalt i förlikning för sig och sin

farbror; emedan, tyckte han, villkoren för saninia förlik-

ning hade blifvit brutna genom dessa, nya eflerräknirtgar^

Vi veta ej, huru saken slutades. Vi tro knappast, att den

någonsin blef afslutad. Ty 1697 dog Karl den elfte oeh

år 1700 afbröt Karl den tolfte reduktionen. År 169-9

hade också Nils Brahe dött, och hans efterlemnade son'

egde icke det anseende och den kraft, som bchöldes för

att i detta kinkiga ämne bevaka och genomdrifva slägtens

anspråk. Dertill kommö olyckorna under Karl den tolf-

tes regering; då hvarje enskildt anspråk måste tystna i

jemniörelse med den förfärande allmänna nöden. Hvad

slägten Brahe i reduktions-hänseende först kunde afegen-

nytta hafva felat, ocii 'hvad den sedermera har med verk-

lig orättvisa måst lida, allt detta har således outredt sjun-

kit ned uti glömskans haf.

Pä sådant sätt slutade denna slägtens andra blom-

stringstid, hvilkeii räknade de flesta icke blott åren utan

utmärktheterna. Den började med Per Brahe den äldre,

som var Gustaf Wasas svåger och blef grefve 1560 och

riksdrots 1569. Sedermera framträdde efter hvarandra

riksdrotsen Magnus Brahe, hans dotter den sköna Ebba

Brahe, hans brorsöner, först hjellen på Liitzens fält Nils

Brahe, och sedermera den nyss omtalade Per Brahe

den yngre. — Slägtens första blomstring utmärktes af

Birger Person till Finnstad och af hans båda barn, dott-

ren den verldsberyktade S:t Brigitta, och sonen riksrådet

Israel Birgerson, han, som enligt berättelse vägrade att

emottaga den honora erbjudna svenska kronan.

4) Redukt.-kansl., Kam.-Koll. Liqvid.-Kom. den 26 Jan.

4698.
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Vår sist förflutna mansålder har selt slägtens tredje

blomstringstid komma — och försvinna.

MAGNUS GABRIEL DE LA GARDIK.

Denne man intager i vår historia ett rum, visserligen

icke bland de högsta, men deremot bland de största.

Allt bidrog att göra hans öden många och märkvärdiga.

Der fanns i hög grad en glödande utmärkelse-lystnad och

«n orolig företagsamhet, hvilka drefvo honom att blanda

sig i allt; och tillika en ovanligt stor och flersidig för-

måga, som till en viss grad gjorde ett dylikt mångfresteri

möjligt. Denna i alla ärender och vägar ingripande verk-

samhet skulle nödvändigt i förening med hög börd, stor

rikedom och utmärkta personliga egenskaper ådraga honom

allas blickar och göra honom till en bland fäderneslandets

mest inflytelserika och märkvärdiga personer. Dertill kom
en bjert sammanblandning af förtjenster och brister, dyg-

der och fel; och slutligen öden sä ofta och underbart skif-

tande mellan högsta lycka och djupaste olycka, att med

undantag af Karl Knutsson har ingen svensk man kunnat

tned honom derutinnan jemnföras. Ej mindre än fyra sär-

skilda gånger blef han af lycka och ynnest upplyftad så

shögf, all fäderneslandets öden mer eller mindre hvilade i

hans hand. Så var förhållandet 1649—1652 under Kri-

stina; 1655 och en del af 1656 under Karl Gustaf, ehuru

i mindre grad; 1665 — 1667 under förmyndare-styrelsen;

och 1673—1675 under Karl den elfte. Alla fyra gån-

,gerna blef han från raagtens tinnar nedkastad till van-

magtens djup, och detta till stor del genom eget förvål-

lande och egna fel.

Vi lemnade honom sista gången med vår berättelse,

då han vid riksdagen 1675 blef pä ett förkrossande sätt

störtad från det stora välde, han förut innehaft V. Följom

nu den märkvärdige mannens återstående öden.

I) Se 16. 40—29.
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Skymfad och förnedrad genom ofvannämnde riksdags-

uppträden, förskjuten af konungen, af rådspartiet, af upp-

komlingarna och af ofrälsemännen; öfvergifven af sina egna

skyddlingar; dertill fördjupad i skulder och förföljd af många

enskilda fiender: se der Magnus Gabriel de la Gardie ocb

hans belägenhet vid slutet af år 1675! Han ville, åtmin-

stone för tillfället, draga sig undan och söka landtlifvets-

lugn, men tvingades dock, som sagdl är V, alt stanna i

Stockholm.

Det är ganska säkert, att de la Gardie var oskyl-

dig till flere af de förebråelser, hvilka blefvo vid 1675
års riksdag mot honom framkastade, i följd dels af ovän-

nernas stämplingar, dels af den stora allmänhetens lättro,

afund och okunnighet. Sjelf sökte han inbilla sig och an-

dra, att han var i allo ren. För att vederlägga de gjorda an-

klagelserna, uppsatte han i Februari 1676 en tämligt vid-

lyftig skrift 2). Den innehåller visserligen många svepskäl,

många dels skefva, dels oriktiga uppgifter, och det stundom

rörande sådana förhållanden, om hvilka han icke saknade

tillräcklig kännedom. Men den visar dock tydligt, att or-

saken till flere bland de timade olyckorna icke låg hos

honom, eller hos honom ensam, utan ock hos helt andra

personer. Med mer eller mindre skäl sökle således skrif-

ten att skylla motgångarna från De la Gardie och på de-

andra riksråden samt på kammar- och amiralitets-kolle-

gium, och bland andra på Nils Brahe och i synnerhet på"

Karl Gustaf Wrangel. Vi igenkänna också här De la

Gardies klandervärda vana att vid hvarje inträffad olyct»

vältra hela skulden från sig och på sina ämbetsbröder;,

att tvätta sina egna händer rena och sedermera kasta det

nedsmutsade tvättvattnet öfver andra. Genom Örnstedt

och Lindskiöld lät nu De la Gardie visa denna skrift för

konungen samt fråga, huruvida han fick allmängöra den—

4) Se IG. 28, 29.

2) Den börjar med orden: Ehuruviil en extrem arghefe
o. s. v.
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samma. Karl förbjöd delta sednare 1). Uppsatsen skulle

således hållas hemlig; och likväl lemnade De la Gardie

en afskrift deraf åt den besynnerlige och opålillige grefv©

Baner. Denna olydnad sökte han sedermera ursäkta. Ty,

sade han, nämnde grefve visade mig konungens försäkran

att blifva intagen i riksrådet^ hvarföre jag ansåg mig ock

kunna intaga honom i förtroendet af bemälte skrift. Jag

gjorde det ock, på, det han skulle föra den ned till ko-

nungen 2). Med sådana färger ville De la Gardie inför

Karl den elfte smycka sitt uppförande i denna punkt. Men

med kännedom af hans lynne, anar man också en annan

beräkning; nämligen, att den lättsinnige och lösmunte

grefven icke skulle tiga med förhållandet utan kringsprida

skriften; hvarigenom De la Gardie hoppades att till någon

del rentvå sig inför allmänheten. 1 förtroliga bref till so-

nen framskymtar äfven denna sednare åsigt. Han skrifver:

emedan grefve Baner ofta haft i uppdrag att leda och be-

arbeta sländernaj ville jag, alt han också i dessa vigtiga

punkter skulle få veta rätta sanningen för att kunna leda

dem på rätta vägen 5). Antingen nu en sådan beräkning

funnits eller ej; följden af förtroendet blef dock, hvad man
bort förmoda. Baner lofvade väl alt icke visa uppsatsen

för någon annan än för konungen 4; men det oaktadt lit-

spridde han afskrifter deraf åt flera häll .»>). Sommaren

4) Riksarlc. M. G. De la Gardies bref till konungen den 9

Aug. -1678. I ett annat bref till konungen den 27 Not.
samma år säger Da la Gardie, att konungen hvarken biföll

eller vägrade allmängörandet. Upps. Palmsk. N:o XVI.
T. II. P. I.

"2) Falkenbergska ark. på Brokind. Fol. osignerad M. G.

De la Gardie till konungen den 2 Mars 4678.

3) T i dö arkiv. M. G. Do la Gardie till G. A. De la Gardie

den 2 Sept. 1676.

4) S. st.

5) Riks ark. Kongl. M.ij:ts originalbrcf till riksrådet den

<8 Sept. 4676 samt Rålambska samlingen fol. 69^
Biksridet till Karl den elfto d. 4 Okt. 4676.
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1676 blef hati för sitt upplopps-försök tagen i fängsligt

förvar, såsom förbemäldt är 1). Detta skedde genom rådet.

Då och just vid häktandet påträffade man i hans rum De
la Gardies nämnde försvarsskrift. Med alla sina tillvitel-

ser både mot hela rådet och mot flere dess enskilda med-
lemmar, blef den sålunda omedelbarligen framlaggd på

rådsbordet 2). Nu uppstod mycken ovilja, ech de angripne

fordrade en formlig rättegång till vederläggande af dessa

De la Gardies beskyllningar. Karl afstyrde en sådan riks-

förargelse och befallde i stället, att alla de utspridda af-

skrifterna skulle samlas och undertryckas 3). Så slutade

första träfan om denna på sin tid ryktbara uppsats.

Vi minnas, huru De la Gardie under sin olycka i

slutet af 1675 ville taga afsked, och huru han försäkrade

sig ingenting högre önska än lugnet och friden m. m.

Sommaren och hösten 1676 fick han också njuta ett så-

dant lugn; ty konungen tillät honom att hela tiden stanna

på vestgöla-godsen, på Höjentorp och på Leckö. Det tyc-

kes äfven hafva helt och hållet berott på honom sjelf att

få njuta detta lugn, så ostördt och så länge som möjligt.

Men han var nu nästan helt och hållet utesluten från

allt deltagande i ärendenas gång, och detta kunde hans

oroliga och ärelystna själ icke lida. Han var tillika helt

och hållet slängd från hefvef, från konungeivs person; och

äfven detta blef i längden odrägligt för den efter gunst

och utmärkelse alltid fikande mannen. Han vantrifdes i

denna skugga och började längta efter nådens solsken och

göra ett och annat försök att draga till sig dess strålar.

Gång på gång uppvaktade han konungen med bref

och uttryck af den mest smickrande tillgifvenhet. Han

bedyrade t. ex. huru det var honom omöjligt att lefva

4) So 16. 446.

i) Riks ark. M. G. De la Gardies bref till konungen d. 9

Aug. 4678.

.3) RiksQfk. Kongl. Maj:t6) originalbref till rkåei d. 48 Sept.

4676.
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skild från Karl den elfte» person 1). En annan gång:

heter del; för att undvika mina fienders och afundsmäns^

förföljelser^ har jag lemnat eders majestäts hof och rest

undan till lugnet och landet. Men_, om eders majestät'

följer tropparna ut till Tyskland^ och sålunda begifver sigi

från riketj då blir jag ursinnig. Då hjelper ingenting^

utan jag måste följa med; och ingen magi skall kunna

qvarhålla mig i Sverge o. s. v. Man frestas att betvifla

upprigtigheten af dessa uttryck; då man nämligen besin-

nar, huru Karl nyss förut lät vid riksdagen 1675 störta

De la Gardie; och sedermera sjelf visade en frånstötande

köld mot samma herre, och det mest obegränsade förtro-

ende för hans biltrasle fiender. De la Gardie fortfor dock

att uppvakta med skrifvelser af dylikt smickrande inne-

håll, och tillika med anmärkningar mot det sätt, hvarpå

kriget 1676 fördes utefter vestra gränsen. Det var nä-

stan, som ville han låta påskina en önskan att sjelf få

högsta ledningen deraf 2). Denna önskan, om den fanns,,

gick äfven i fullbordan; ty hösten 1676 blef han verkli-

gen satt i spetsen för dessa landskap och deras försvar.

Det rådande partiet önskade honom likväl icke något godt.

Yi minnas gåtoriksdagen eller riksdagsgåtan i Göteborg-

hösten 1676 3). De la Gardie, som ortens högsta styres-

man, var på stället och man berättar, att alla der befint-

liga ständer, i synnerhet adel, prester och bönder, hade blif-

vit mot honom så uppretade, att hans lif sväfvade i fara..

-1) Uppsal. Palmsk. N:o XVL T. II. p. 4. M. G. De la Gar-
die till konungen d. 17 April 1676.

2) Riksark. M. G. De la Gardies bref till ett kansliråd. Febr.

4676. Se 15. 162.

3) Se 16. 117—120. Till ämnets historia höra ock föl-

jande sedermera tillkomna bidrag. Ett bref i Ti dö arkiv
från M. G. till G. A. De la Gardie den 20 Sept. 1676,,
nämner, att man gissade på Arvid Ivarson eller Falkenberg;

till landtmarskalk och Tersnerus och Tbegner till tålemän,

yid samma riksdaa.
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och att han näppeligen slnppft undan, så framt ej konun-

gen gjort slut på hela riksdagsspökeriet 1).

Ar 1677 ingick ock med fortsatta motgångar och

olyckor. Redan vid årets början har konungen på tillställ-

ning af Oliwekrans tagit från De la Gardie postkassan

och den deraf flytande inkomsten 2). Sedermera kom fält-

tåget mot Norrge för hvilket De la Gardie numera stod

som anförare i spetsen. Här blef han på ett föga ärorikt;

sätt drifven tillbaka från Uddevalla den 29 Augusti 3)

och kunde i det hela ingenting serdeles uträtta. Så miss-

lyckades äfven detta hans försök att omigen och som kri-

gare arbeta sig upp till magt och anseende. Det st-Örtade

honom tvärtom än djupare ned i förderfvet. Han begärde

nu tillåtelse alt draga sig undan till landet, och Karl gaf

dertill sitt bifall med köld, nästan med förakt. Han ville

icke en gång tillåta De la Gardie att återinträda i utöf-

ningen af dennes egentliga syssla, rikskanslers-ämbetetj

utan anförtrodde detsamma för en längre tid åt De la Gar-
dies gamle ovän och mols(åndare, Sten Bielke. Hela hö-

sten 1677 blef De la Gardie sålunda sittande på sina

gods, ensam och öfvergifven. En mängd bland tidens in-

flytelserikaste herrar reste från och till krigets skådeplats,

och derunder ofta genom Weslergölland. Nästan ingen

enda bland dem brydde sig om att dervid besöka den förut

allsmagtige och firade rikskansleren. Denna uppenbara

4) Fouquiéres lettres inedites, tryckt i Paris -1846

*. 99.

2) Rik sregistrat. d. 7 Jan. 1677. I De la Gardieska arki-

vet 8. 83, uppgifver De la Gardie, att hans behållning af

denna kassa steg öfver hufvud blott til 6,000 dalar s. m.;,

men att hans ovänner, för att reta allmciiiheten, hade upp-
gifvit vida större summor, till och med 30,000 d. s. to.

Jmf. dessa berättelser i&:de delen sid. 305.

3) Se IS. iöl. Enligt De la Gardies uppgifter i Riksark.
bar svenska styrkan i sistnämnde träfTning varit blott 2800
man, icke 8000; och dess förlust 250 eller 500, icke 1800.

man. Se N. A, Kullberg» Akad. Afhandl. »s. 4, 14.
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missaktning sårade djupt hans för dylika utmärkelser käns-

liga sinne.

Ar 1678 medförde nya olyckor och förödmjukelser.

En biand dessa härledde sig från ofvannämnde år 1676
uppsatta försvarsskrift. Fastän Karl den elfte befallt fram-

leta och tillintetgöra alla exemplar af densamma, hade dock

några dylika blifvit undangömda och räddade. Af en hän-

delse, eller kanske genom illviljares anstiftan, kom ett bland

dem ut till Tyskland, till Habbieus Lichlenstern. Denne

var redan förut De la Gardies hätska fiende. Nu såg han

sig dessutom vara i nämnde försvarsskrift med stränga

tillvitelser angripen. Vrede och hämndlystnad uppflam-

made i mannens hjerta. Han öfversatte försvarsskriften

på tyska, bifogade till densamma en hop, för De la Gar-

die, svåra och skymfande anmärkningar, och lät derpå

trycka alltsammans. Denna öfversältning kom till Sverge

ungefär i Februari 1678, och vid tidpunkten af riksda-

gen i Halmstad. Den föranledde mycken ovilja och myc-

ket larm. Riksråden hade redan 1676, och när sjelfva

bandskriften upptäcktes, fordrat of De la Gardie antingen

upprättelse eller bevis för hans tillmälen; men sedermera,

enligt konungens önskan, nedlaggt dessa sina påståenden.

Men nu, och när samma beskyllningar blifvit i tryck fram-

laggda för allmänhetens ögon, förnyade rådsherrarne sitt

ofvannämnde ansvarspåslående. Per Brahe, Sten Bielke,

Klas Rålamb, Knut Kurck, Johan Gyllenstierna, Johan Ga-

briel Stenbock, ja till och med De la Gardies svåger och

fordna anhängare Gustaf Otto Stenbock m. fl. tillsaramans

fjorton rådsherrar ingingo till konungen med anhållan att

få i laglig ordning rentvå sig från De la Gardies tillvitel-

ser 1). Denne påstod sig deremol hafva ingenting ondt

menat, ingenting ondt sagt 2). Karl blef harmsen öfver

hela tillställningen; i synnerhet derföre, att flere vigtiga,

i) Tidö arkiv. M. G. De la Gardie till G. A. De la Gardie d.

3 Mars 4678.
i) S, st. och Riksark. Riksdagsacta d678 M. G. Da la Gar-

>die (till konungen d. 3 Mars i61S.
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men förut hemliga statshandlingar och beslut dels redan

blifvit, dels skulle än ytterligare blifva på detta sätt för

allas ögon framl<iggda. Vi känna icke säkert målets ut-

gång. Det tyckes dock, som Karl förbjudit äfven den ty-

ska öfversätl>ningen 1) och dcrjemnle alla vidare tvister mel-

lan riksråden och De la Gardie Hela detta uppträde al-

strar dock älskilliga misstankar; nämligen, att skriftens

öfver^ättning, tryckning och införande i riket var en till-

ställning af Gyllensliernas parti; med den redan ofvan-

nämnda afsigten alt sinsemellan splittra och dymedelst för-

svaga och inför allmänheten nedsätta rådet, och dymedelst

förbereda dess fall och enväldets redan nu tillämnade in-

förande.

De la Gardie var emellertid den, som för närvarande

mest led af tvistens obehag. Han fick kort derefter en

annan och ganska oangenäm påhälsning af sina fiender,

och, som man tror, genom samme Habbyeus. Ar 1605
hade en vid namn Typolius utgifvit en historisk skrift, i

hvilken De la Gardieska slägten, och i synnerhet den sven-

ske stamfadren Pontus, öfverhopades med osanna och gan-

slia skynifliga tillmälen. Denna bok blef 1678 ånyo tryckt

och utspridd; man vet ej på h vilkens föranstaltande, men
naturligtvis till nesa och harm för de nu lefvande ätt-

lingarna. Det var ett nytt försök att äfven på sådant

sätt relä sinnena mot rikskansleren. Denne bönföll, att

konungen måtte låta efterforska och bestraffa dådets upp-

hofsman. Vi veta ej, hvad svar han fick; endast det, att

ingen gerningsman blef upptäckt eller straffad.

De la Gardie gjorde nu ett nytt försök att inför

konung och allmänhet rättfärdiga sig och sitt förhållande.

Han sammanskref för sådant ändamål ett tämligen vid-

lyftigt arbete under namn af Vindicice Veritatis; det vill

säga: sanningens försvar eller återupprättelse 2). Det är

i) Rådsprot. d. 13 Okt. 1679.

2) Vi känna efter De la Gardie fyra försvarsskrifter — 1:o

En ai 1675 angående brandcnburgska kriget, tryckt i Loen-
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förfaltadt i Mars 1678 och f det hela af tämligen lika

beskaffenhet med försvarsskriften 1676; dock att De la

Gardie^ varnad af sina sista missöden, har i denna Vindiciae

Veritatis icke så mycket som förut angripit andra perso-

ner. Afskrift af uppsatsen lemnade han nu åt flere sina

vänner 1) och den blef i Westergötland lämmeligen all-

mänt utspridd. De la Gardie säger sig ock hafva genom

Örnstedt och GyJlenhoff låtit visa den för konungen. Men
Karl, som misstyckt och förbjudit den förra skriften, blef

än mera harmsen öfver detta nya försök och befailte biskopar

och landshöfdingar indraga alla i orterna ulspridde exem-

plar deraf; och tillika, att De la Gardie skulle till kansliet

inskicka sina egna förseglade 2). Rådet deremot tyckes

icke hafva varit så missnöjdt med denna, som med förra

uppsatsen s). Rådsherrarna hafva tvärtom föreställt konun-

gen, att just genom bemödandet att qväfva skriften, skulle

boms handlingar S. 430, samt i De la Gardieska arkiv.

7, 2G. 2:o Försvarsskriften 4676, tryckt i Loenboms handl.

1. öl, samt De la Gardieska arkivet 7, 2. De la Gardies

egenhändiga utkast dertill, dateradt Stockholm d. 40 Febr.

4676, tinnes i Falkenbergska arkivet pä Brokind, svenska
manuskripter N:o 40. 3:o Vindiciae veritatis, tryckt i De la

Gardieska ark. S. 36, samt i stympadt utdrag i Loenboms
handl. 3. 432. De la Gardies egenhändiga utkast, samt

det sedermora renskrifna af honom gillade exemplaret fin-

nes på Brokind s. st 4:o En vidlyftig försvarsskrift af år

4684 tinnes i Bondeska ark. på Säfstaholm samt i Nordin-
ska sa ml., der den uppgifves vara d. 19 April 4 684 in-

lemnad till stora kommissjonen. Alla fyra äro af ungefär

samma halt, som vi rodan anmärkt hos den af 4676.

4) Falkenbergska arki vet på Brokind. Foi, osignerad. Kort
deduktion öfver de moment, som jag med högsta consterna-

tion finner vara Kongl. Maj:t obehagliga i min skrift Vin-
diciae veritatis.

2) Riksregistrat Kongl. Br. till M. G. De la Gardie d. 27
Nov. 4678 och till riksrådet d. 31 Dec. s. å. samt RS-
lambska saml, Fol. 70. Rådet till konungen d. 48
Dec. 4678.

3) Råds-Prot. d. 5 Dec. 4678.
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den, fast i hemlighet, än mera kringspridas och läsas.

Detta blef också händelsen; ty De la Gardies Vindicice

Veritalis finnes i nästan alla våra arkiver.

Nog. hade De la Gardie sjelf i betydlig mån bidragit

att åsamka sig dessa olyckor. Säkert är dock, att han

tillika var föremål för en mörk och ondskefull anläggning,

som ville störta honom personligen, samt med och genom

honom hela den samhällsklass och det parti, till hvilket

han hörde. Utan all grund tyckas de icke hafva varit,

alla dessa klagomål, som han i sådant hänseende framka-

stade och gång på gäng upprepade. Han påstod t. ex.,

att hans bref till konungen och dennes svar till De la

Gardie ofta försvunno utan att komma fram 1); ett klago-

mål, som äfven från andra håll ej sällan förspordes, i syn-

nerhet under de tider, då konungen låg nere på Ljungby,

omgifven och nästan innestängd af Johan Gyllenstiernas

parti. Likaså klagar De la Gardie, att man på nära tre

års lid hindrade honom frän hvarje tillfälle att personligen

uppvakta konungen; — samt att man lockade denne sed-

nare att förbjuda kringspridandet af de skrifter. De la

Gardie uppsatt till sitt urskuldande; — ytterligare, att de

domar, som utföllo till De la Gardies fördel, blefvo van-

ligtvis kraftlösa; men att de af motsatt innehåll alltid

med brådskande ifver sattes i verkställighet o. s. v. I

bref till konungen sjelf klagade han, alt ovännerna retade

mot honom rabiem populi 2'. Hans gemål, furstinnan

Maria Eufrosiqa, skref likaledes: om icke eders majestät

beskyddar min herre och make, sä är han förlorad; ty

fienderna stå honom efter lif, ära och gods. De hafva

hotat honom med bröderna De Wittes öde; och i sådan

afsigt inbillat folket, det han ensam är orsak till all

olycka o. s. v. 3).

1) Riksurk. M. G. De la Gardies bref till ett kansliråd i

Febr. 1076, och till konungen sjelf d. 2 .4pril 1678.

2) Folkets raseri. Upps. Palmsk. N:o XVL T. II. P. L
M. G. Do la Gardie till Karl den elfte d 27 Nov. -1678.

3) Riks ark. M. G. De la Gardies bref. Maria Eufrosina till

Karl den elfte d. 45 Jan. -1679.
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Pröfvad och stålsatt genom förra tiders många vex-

lingar, både De la Gardie i det längsta bibehållit mod ocb

förhoppning om bättre tider. Men nu tycktes han nära

att digna under bördan af så svåra och oupphörliga för-

följelser. Han börjiide att oflare, enträgnare och inner-

ligare än förut anhålla och underdånigast bönfalla om till-

låtelse att draga sig tillbaka till lugnet. Jag är, skref

han till konungen, fastän oskyldig, dock alliför svag att

motslå herr Johan Gyllensljerna och hans vänner och den

förföljelse, de nått och dag mot mig anställa. Jag beder

att få lemna allt, livad jag har, och tillbringa mina

återstående dagar i lugn och på främmande ort i). En
annan gäng bad han med hjertans tårar om tillstånd att

draga sig tillbaka och hädanefter lefva blott Deo et

sibi2,). Efter nederlaget vid Uddevalla fick han också

för det mesta vara i fred för allmänna uppdrag; och det

tycktes, som hans egentliga ämbelsmanna-bana skulle en.

gäng för alla vara afslutad.

Och nu framställa vi den fråga, som länge sväfvat

på läpparna; nämligen: har De la Gardie verkligen för-

tjenat all denna förföljelse, allt detta hat? Hans vankel-

mod och öfvermod, hans lättsinne och opålitlighet, hans

slöseri och praktlystnad; alla dessa egenskaper, dessa fel

äro kända och erkända, men icke tillräckliga att förklara

en så ihärdig, så bitter förföljelse. Men, frågar man,

mutorna, de från främmande hof gifna vängåfvorna ; för

hvilkas skull han påslås hafva inledl fäderneslandet i

olycka uch förderf? Frågan är vigtig. Vi vilja närmare

undersöka iörhållandet.

4) Faliieiib. ark. pä Brokind. Utkast till ett bref till

konungen, odatcradt, men som det tyckes från tiden om-
kring 4 679. Vi veta ej, om sjelfva brefvet bief någonsin

afskickadt.

2) För Gud och sig. Lektor W etters utdrag ur
Danska arkivet. M. G. De la Gardie till Höghusen d.

46 Maj 4677-
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De la Gardie mottog af främmande magier flere gåf-

vor; han erkänner det sjelf och uppräknar dem. Det var

också enhgt tidens bruk, att den kronans ämbetsman, som

med främmande magt afslutat en viglig underhandling,

erhöll af samma magt en hedersskänk i penningar eller

dyrbarheter. Dessa gåfvor motlogos vanligtvis med konun-

gens vetskap och bifall. I sig sjelfva kunde de således

icke vara brottsliga. Att de likväl ofta och kanske oftast

inverkade pä gåfvolagaren, är lätt att förstå; men i hvad

mån de lockade honom till ålgerder, menliga för fäder-

neslandet, delta är svårare att afgöra. Samtidens allmänna

rop fällde öfver De la Gardie i detla hänseende en ganska

hård dom. I synnerhet och framför allt påstod man, att

Frankrike åren 1671— 1674 mutat honom, och att han

derföre invecklade Sverge i det olyckliga brandenburgska

kriget. Vi kunna icke obetingadt antaga sanningen häraf-

Att han fått gåfvor af Frankrike, och att han ville för-

binda Sverge med nämnde magt; allt detta erkänner han-

sjelf. Men hvem vägar bestämdt påstå, att det sednare

var en följd af de förra, och icke af en verklig öfver-

tygelse om fördelarna af Frankrikes vänskap 1;. De andra

1) Den, som vill närmure undersöka förbällandet, må granska

följande uppgifter, som De la Gardie sjelf gjorde, angående
dessa mycket omtulade mutor. "Jag har, skref han, af

franska bofvet bekommit:"

<:o Ar 4044, ett diamant-smycke, hvilket jag år 1055

pantsatte. För de bekomna medlen värfvade jag soldater

till konung Karl Gustafs krig. Smycket står ännu oinlöst

hos juden Texeira i Hamburg.

2:0 År 1040- ett diamant-hattband. Dotta såldes 1655^
likaledes för att värf\a troppar till förenämnde krig.

3:o Ar 1046 • ett diamant-garnitur med tillhörande ur.

Dessa skänktes åt konung Karl Gustaf vid dess bröllop.

4654, och de finnas ännu i enkedrottning Hedvig Eleo-

noras förvar.

4:o Vid min son Ludvigs död ^612, har jag af hans

fadder, konungen i Frankrike, utbekommit hans faddergäfva.
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och större mutor, som ovännerna påpeka, kunde ju, lika-

som mycket annat, vara en dikt, af Johan Gyllenstiernas

parti hopspunnen för att svärta och störta De la Gardie.

Med alla sina fel har likväl den sednare visat för Sverge

så mvcken kärlek och för dess ära och välfärd gjort så

bestående i 20,000 riksdaler 1). Grefvinnan Gck vid samma
sons födelse 4662 en förgylld silfverservis.

5:o Ytterligare har jag '1673 mottagit 33,000 riksdaler,

dock med min konungs vetskap ocli bifall. Och af dessa

medel har största delen blifvit använda till värfvande af

.€tt regemente ryttare till fäderneslandets tjenst.

Härvid märkes: llo att alla dessa uppgifter läsas i för-

svarsskriften -1676, hvilkcn inlemnades till konungen och

sedermera kom till fiendernas kännedom. Således hade sam-

ma uppgifter, om de varit origtigu, säkerligen blifvit veder-

iaggda", häldst Adlercrona och Feuquieres ännu lefde, hvil-

kas vittnesbörd jemnte konungens eget och enkedrottnin-

gens De la Gardie åberopat. 2:o Den bestämdaste ankla-

gelse för mutor, som fienderna framkastat, äro ofvannämnde

faddergåfva af 20,000 riksdaler samt de sedermera gifna

33,000 riksdaler 2), hvilka sednares användande likväl De la

Gardie här ofvan sökt förklara, och hvilka enligt några upp-

gifter tyckas hafva varit mottagna för kronans räkning 3).

Ovännernas alla öfriga tillvitelser för mutor äro sä obe-

stämda, att de icke ens på höft uppgifva tiden, summan
eller personen. De likna tvärtora dessa allmänna och sväf-

vande vanrykten, som med flit utspridas om den, som man
vill i allmänna tänkesättet störta. 3:o De la Gardie hade i

sig sjelf en furstlig inkomst. I fall han af Frankrike und-

fått några ovanligt stora summor, borde hans hushållning

icke gerna hafva befunnit sig i utt så förtvifladt tillstånd,

som händelsen var redan före reduktionen, ko Han crböd

sig, att låta hvem som häldst granska sina räkenskaper, .^'.o

Han värfvade, troligen 1676 och på egen bekostnad och

skänkte ät kronan 4 kompanier dragoner, hvilka kostade ho-

nom 7500 riksdaler. 6:o Han lät år 1677 pantsätta sina

1) Eslrups. Bidrag liil Frankrikes, Danmarks och Svcrges

Forhohl 1663—1689 s. 21, sagor dock denna summa vara

gifven för del med Frankrike samma år afslutade förbundet.

2) Se Loenboms Hist. mäilvv. 4. 9.1. der summan uppgifves

lill 30,000 riksdaler.

3) Se Loenboms bandi. 1. 69.
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stora uppoffringar, att han icke utan de klaraste bevis

bör anklagas såsom den, der nedlåtit sig att för mutor-

sälja dess välfärd och inleda detsamma i ett företag, som
faan ansåg skadligt. Det af honom stiftade förbundet med
Frankrike kunde ju enligt hans öfvertygelse, likasom en-

hgt många andras l), vara nyttigt. 1 verkligheten med-
förde det visserligen stora olyckor. Men om, i stället för

gamla Wrangel, man hade satt Otto Wilhelm Königsmarck

eller Helmfeldt i spetsen för hären, och om saken fått en

utveckling, sådan som under 30-åriga kriget; huru olika

skulle ej då samlid och efterverld hafva bedömt De la

Gardie och det af honom genomdrifna fransyska förbundet.

Skyldig eller oskyldig, hade han emellertid i nära

sex års tid, det vill säga från 1675 till och med 1680,
varit föremål för en oupphörlig förföljelse och det från

alla sidor. Nu inträffade en händelse, som tycktes visa,

att bladet skulte återigen vända sig. Då Per Brahe sist-

nämnde år afled, blef De la Gardie efter honom upphöjd

till rikets högsta värdighet, nämligen till riksdrots. Detta

väckte mycken förundran, och det af flera anledningar.

gods i grefskapet Pernau för 3J5,O0O d. s. m., för att der-

igenom skaffa kronan medel till det sä kallade preussiska

fälttåget. 7:0 Han har till en stor del sjelf bestridt kostna-

derna för sin fredsbeskickning 1660. 8:o Han har under

förmyndaretiden icke uttagit en årlig pension af 6,000 R:dr,

som Kristina lofvat honom. 9:o Ensamt hvad han bortgif-

vit till skolor, kyrkor, fattighus m. m. stiger säkerligen till

flera gånger värdet af de uppräknade från franska hofvet

bekomna gäfvorna.

Sådana aro de verkliga uppgifter, på hvilka häfdateckna-

ren och efterverlden har att grunda sitt omdöme om Mag-
nus Gabriel de la Gardie, och om hans egennytta eller

oegennytta", och huruvida han lät af mutor förmå sig till

det, som han ansåg vara fäderneslandet skadligt. Omöjligt

är likväl icke, att han i hemlighet erhållit större och andra

gäfvor, än de här uppräknade", men något sådant är ännu

icke bevist, icke ens med närmare uppgift påstädt. Hvem'
vågar då uttala det fördömande ordet?

<) Se 15. 23—43.

Fryxe IIt iJ.r. XIX. 9
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Det var besynnerligt, att De la Gardie ville mottaga en

s&dan utmärkelse af den regering, som så bittert och länge

förföljt honom; likaså, att den nu 58-åriga mannen viHe

inträda på en för honom främmande ämbetsmannabana.

Men äfven detta kan förklaras som en följd af hans vack-

lande, oroliga och mycket fåfänga- lynne. I olyckans da-

gar talade han visserligen om sällheten af att draga sig

tillbaka i lugnet; och några gånger tycktes han äfven

ilja verkställa en dylik föresals. Men på allvar och i

längden kunde han dock aldrig motstå begäret att lysa

på verldens skådeplats. En enda lyckans solglimt! och

gena&t fladdrade han återigen fram för att visa och värma

sig i det förrädiska skenet. Så gjorde han äfven nu, och

mottog alltså den erbjudna värdigheten. An oförklarligare

är, att Karl den elfte ville med denna statens högsta ut-

märkelse hedra den man, som hade fallit så djupt i både

konungens och allmänhetens ögon och hvilken också hä-

danefter skulle pä sätt som förut nedsättas och förföljas.

Utnämningen till riksdrots var så mycket underligare, som

man just höll på att afskaffa riksämbetena och hade låtfl

riksmarsk-sysslan stå obesatt allt sedan 1676. Då man
läser om alla förföljelserna mot De la Gardie både förut

och efteråt, så tyckes denna drots-ulnämning vara nära

nog ett gäckeri. Den liknade de kransar, med hvilka

man fordom prydde ofTret, innan det slutligen fälldes.

Men fällas skulle det; ehuru sex länga pinoår ännu
återstodo, innan det fick draga sin sista suck.

Ar 1681 började reduktions- och Slora kommissjo-

nerna sin verksamhet, och De la Gardie blef ett af de

främsta föremålen; ett af de förnämsta. Hans friherreskap,

Ekholmen, var, så vidt vi veta, det första gods, som re-

duktionen angrep l), och sedermera fortgingo indragnin-

garna år efter år, så länge någonting var att taga.

Från många föregående uppträden erinra vi oss den

besynnerliga blandning af svaghot och öfvermod, som bo»

4) Se 13. H8.
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De la Gardie förefanns. Sådan visade han sig ock under

de efterräkningar och förföljelser, som nu mot honom an-

ställdes. Ena gången var han stolt, andra gängen öd-

mjuk: ena gången ville han försvara sig till sista blods-

droppan, men om en eller par dagar gaf han återigen^

vika. Ar 1680 sökte han att från den då åsyftade stats-

hvälfningen afskr[imma Karl den elfte genom sådana be-

synnerliga påståenden, som t. ex., alt reduktionen icke

skulle bidraga till ökande af statens inkomster," och de

nya asigterna ej heller till ökande af konungens magt o^

3. v. 1). Man kan Ititl förstå, huru Karl och hans om-
gifning skulle le åt sådana satser och förakta den, son>

kunde komma fram med dylikt kram. De la Gardie be-

handlades ock derefter. Gref- och friherre-skaperna med

en årlig inkomst af 20,531 d. s. m. blefvo genast och

1681 borttagna. De la Gardie anmärkte, som .sanning

var, alt en stor del af inkomsterna frän gref.skapet Leckö

blifvit använda till förbättring af samma grefskap, af dess

slott, kyrkor, skolor m. m.; och han fordrade, det kronan'

skulle ersätta dessa förbättringar, stigande enligt räkning

till 448,000 d. kp. m. Vi känna icke, huruvida denna

hans begäran blef alslagen eller ej; men det synes dock,,

som kronan helt enkelt och utan någon dylik ersättning,-

återtagit grefskapet, sådant det 1681 befann.s. Förhällan-

det med friherreskapet Ekholmen, och hur härdt De la

Gardie dervid behandlades, är redan omlaladt 2). Nära

nog samma förhållande var det med Wännegarn. Detta

hade i långliga tider tillhört slägten Baner, och sedermera

genom giften och arf kommit till VVasarna, såsom ett

dessas enskilda arfvcgods 3'. Som ett sådant blef det af

4) Falken b. ark. på Crokind. Sv. Manuskript. N;o 8,
Fol. Ett odateradt, men omkring 1680 skrifvet bref från

M. G. De la Gardie till Karl den elfte.

2) Se IS. 118.

3) Do la Gardieska arkivet G. ISQ, g. 89. Redukt.
kansl. Pro t. d. 48 Januari \6%i. Loenboms Histor.

mäjrkvärd. t. 160, allt enligt De la Gardies uppgifter
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Gustaf Adolf år 1627 skänkt åt grefve Thurti. Denne

sålde det 1653 åt De la Gardie för 50,000 R:dr. Nu
eller år 1681 blef det indraget, såsom det der under

unionstiden varit en kungsgård. De la Gardie och hans

parti klagade högt och påstod, att Wännegarn aldrig varit

kungsgård, utan blott enskildt frälse eller Gustafvianskt

arfvegods; och att Gustaf Adolf och Kristina i sina bref

alltid betraktat det som sådant. Hans påstående tyckes

hafva varit grundadt. Likväl kunna vi ej med fullkomlig

säkerhet afgöra tvisten.

Ar 1682 medförde i början något ljusare utsigter.

De la Gardies gamla fiender inom rådet, nämligen herrarna

af bielke-partiet, blefvo störtade och afskedade 1), hvar-

emot De la Gardie sjelf fick behålla sin tjenst och der-

jemnte åtnjuta några smärre bevis af konungens nåd och

förtroende. Men snart förmörkades utsigterna omigen.

Han förlorade ett ganska vigtigt käromål mot hofrätten;

hans stora lifTländska besittningar blefvo indragna; och de

flesta hans i Sverge varande egendomar tagna i mät för

uppfyllandet af reduktionens och Stora kommissjonens an-

språk, så att han redan nu måste till en del lefva på sin

gemåls, pfaltsgrefvinnans, bekostnad. Vid samma tid lät

Karl Gyllenstierna anmäla sig som friare till De la Gar-

dies yngsta dotter, fröken Hedvig. Han hörde till det

rådande partiet, och stod dessutom ganska väl hos enke-

drottn ingen, h vilken också sjelf framförde nämnde hans

anhållan. Men fröken Hedvig ville icke beqväma sig till

en sådan förbindelse; utan räckte i stället sin hand åt

Karl Gustaf Eriksson Oxenstierna, hvilken var känd som

ledare af det missnöjda högadelspartiet. Denna korg och

detta val retade Gyllenstiernorna, och gjorde dem och de-

Men Salvius om Uppland s. 451, säger att det varit

reduceradt till kronogods och sedermera återigen genast

bortförlänt på Norrköpings besluts villkor. Salvii uppgifter

öfverensstämma ej riktigt med sig sjelfva, ej heller med De
la Gardies. Vi veta ej, hvilkendera är riktigast.

i) Se 16. 480—485,
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ras vänner än mer obenägna mot De la Gardie och

hans hus.

Men sådant oaktad!, började dock äfven året 1683
med något ljusare förhoppningar. Franska partiet arbetade

nämligen ganska ifrigt för att till magt och inflytande

återhjeipa sin anhängare De la Gardie, Denne sednares

gemål, Maria Eufrosina, sökte ock med varma böner be-

veka sin brorson, konungen. Sådana bemödanden blefvo

icke alldeles fruktlösa. Man såg nämligen De la Gardie

ofta vid denna tid kallas till konungens hemliga rådpläg-

ningar och bjudas till hofvets högtidligare fester. Han fick

till och med stundom åtnjuta den utmärkelsen att under

dessa sednare föra drottningen vid handen. Den gamla

mannen var genast färdig alt återigen störta sig in i stats-

och hof-hvirfveln. Som det tyckes, helt och hållet oombedd,

inlemnade han till konungen några förslag om rikets yttre

förhållanden och inre styrelse. De blefvo likväl icke följda;

och den lilla ynnest, som man låtit framskymta, befanns

snart vara mer sken än verklighet. Reduktionen fortfor

att mot De la Gardie visa en obeveklig skärpa, hvarigenom

dennes belägenhet blef ytterst oroande. På alla sidor om-
gafs han af hotande rättegångar och stora ersättnings-

anspråk. Krediten var helt och hållet förstörd, och redan

vid denna lid började han plockvis sälja eller bortpanta

den ena efter den andra af sina dyrbarheter.

Ar 1684 blef i många fall afgörande och helt och

hållet förkrossande. De la Gardie hade mot .lohan Gabriel

Stenbock haft en långvarig och med mycken bitterhet förd

rättegång. Den angick summor, drygare än De la Gar-

dies kanske hela återstående förmögenhet. Det gällde

nämligen icke mindre än 120,000 riksdaler, troligen i

silfver; d. v. s. 480,000 riksdaler riksgäld nu varande

mynt; hvilka från De la Gardie återfordrades. Målet hade

också blifvit mycket inveckladt genom det krångel, som

inom slägterna förorsakades medelst de flere efter hvaran-

dra kommande reduklio^nerna 1'. De la Gardie hade för-

4) .Se 13. 44 4.
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lorat sic sak vid hofrätten, men vädjat till konungens

revisjon; d. v. s. till konungen, omgifven af sina råds-

herrar. Med spänd uppmärksamhet följde allmänheten

denna rättegång mellan å ena sidan drotsen, konungens

fasterman, och å den andra öfverste-marskalken, konun-

gens parti-vän. Ömse slägfingar och till och med Karl

sjelf undandrogo sig att vid ett så kinkigt tillfälle sitta

i rådet. Domstolen utgjordes af Kristofer Gyllenstierna,

Hans Wachtmeister, Ehrensléen och en Horn 1). De af-

dömde saken helt och hållet till fördel för Stenbock, och

De la Gardie ålades till och med att bota för rättegångs

missbruk. Detta var ett förfärligt slag. För alt anskaffa

den utomordentligt stora summan måste De la Gardie till

en början ech genast afstå och sälja sitt älskade och för-

skönade Karlberg. Det räckte pä långt när icke till.

Rättsbetjenter kommo fördenskull dit ut och lade beslag

också pä husgerådet. Furstinnan Maria Eufrosina förmådde

vid ettisådant uppträde icke styra sitt eljest fromma sinne.

Hon och hennes liofmäslare framkastade härda ord mot

utsökningsmännen och mot Stenbocks folk. Men detta

blef så illa taget, att hofmästaren fängslades till både hän-

der och fötter och hotades med än hårdare straff. För

att betala Stenbock och rädda det oundgängligasle, måste

derföre furstinnan uppoffra en del af sin enskilda förmö-

genhet; och bland annat afstä en sin krono-fordran på

48,000 d. s. m. Emedlertid blefvo hon och hennes man
tvungna att tämligen hastigt begifva sig från Karlberg.

De flyttade då till det stora De la Gardiska huset i

Stockholm; icke palatset vid Norrström, emedan detta

tyckes 1681 hafva blifvit indraget; utan till det numera

så kallade Schönborgska huset, beläget i hörnet mellan

Göt- och Marie-gatorna. Men äfven detta blef snart af

fordringsägare i mät taget och utlyst att gå under klub-

ban. De la Gardie bönföll visserligen hos konungen om
hjelp. Men Karl svarade, att statens tillgångar icke med-

4) Måhända Krister.
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gåfve någon undsättning. Löner och skulder måste först

betalas, hvadan konungen Mce för närvarande kunde göra

mer ån beklaga den nöd, hoaruti De la Gardie råkat 1).

Kort derefler blef också egendomen försåld, hvarefter D©
la Gardie med sin furstinna ej mer hade någon boning i

hufvudstaden 2), ulan måste flytta ut till landet, troligen

till Wännegarn.

Den ena olyckan följde nu mera den andra i spå-

ren. Se här! För läng lid sedan hade De la Gardie af

Kristina undfått en af öländska gods beslående förläning,

som gaf årligen 4,000 R:dr, och som vid hennes död

skulle med 80,000 R:dr inlösas. 3Ian känner det bittra

hat, hon sedermera fattade till samma herre. Detta be-

gagnades af dennes nu varande ovänner, hvilka lätl nog

öfvertalade henne alt återtaga nämnde gåfvobref och för-

klara detsamma kraftlöst, hvarigenom De la Gardie för-

lorade äfven denna betydliga summa. — Ett exempel till!

De la Gardie tyckes hafva ännu ägt någon del i Kägle-

bolm och det i trakten liggande Hinseberg. Sistnämnde

egendom hade dock pä ett eller annat sätt, troligen genom

förpantning, råkat i händerna på en köpman. Denne högg

ned parken, utsög godsets underhafvande och upphäfde en

skola, som De la Gardie stiftat för deras barn. Sådant

allt skedde oaktadt bestäravda motsägelser af den på stället

varande ägaren; hvilken också förgäfves anropade ämbets-

männernas skydd mot de olagliga eller åtminstone obilliga

tilltagen.

Så träffades De la Gardie slag på slag af den ena

förlusten, den ena olyckan efter den andra och kanske

ofta nog utan någon sin förskyllan. : Men det var nu

ungefär ett tredjedels århundrade sedan han af Kristina

blef likaledes gång på gång öfverhopad med de rikaste gåfvor

å) Lund. De la Gardiaiia M. S. III. I. K.irl till M. G. De
la Gardio d. 20 Jun. -1680.

2) .\f andra kJillnr synes dock, som sliigten haft qvar en tomt

med trödgårdshus vid Gref Magni-gatan pä Ladogirds-

iandeU
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motsvarande förskyllan eller värdighet.

De många nu inträffade motgångarna väckte likväl

mycket deltagande. Det var nu, som Ulrika Eleonora

köpte furstinnans, Maria Eufrosinas, perlband och bordser-

vis, och sedermera skänkte dem åt dottern och sonhustrun 2).

Hedvig Eleonora erbjöd sig ock att hålla det bröllop, som

firades mellan De la Gardies yngsta dotter och Karl Gustaf

Oxenstierna, hvilken sednare var af enkedrottningen bu-

ren till dopet och der uppkallad efter hennes aflidna ge-

mål. Konungens stallmästare och gunstling, Gustaf Hård,

rå och framfus i åminnelse, blef vid underrättelsen om
De la Gardies och furstinnans öfvergifna och olyckliga be-

lägenhet så upprörd, alt lärarna strömmade från hans

ögon, och han bad Gud bistå de olycklige; ty att medla

för dem hos konungen, hade alllid misslyckats.

Bland dem, som under De la Gardies missöden visade

ett varmt och uppriktigt dellagande, har också vid denna

tid ur ringhetens skugga framstått en man, utmärkt blott

genom hjertats mildare och ädlare egenskaper; dessa dyg-

der, som vanligtvis gömma sig undan för häfdaforskarens

likasom verldens blickar. Hans namn var Jonas Lorin.

Ar 1664 och vid tjuge års ålder kom han till De la

Gardie, i egenskap af ' dess handskrifvare. Det var just

vid begynnelsen af den lid, då nämnde herre hade under

förmyndarestyrelsen fått i sin hand förnämsta ledningen af

rikets angelägenheter. Lorin fastade sig varmt och inner-

ligt vid den utmärkta rikskanslerens många lysande egen-

skaper, och blef honom sedermera trogen i alla skiften;

under motgångarna 1668— 1672; under den nya all-

tnagtstiden 1773— 1675; äfven under de derpå börjande

och alltjemnt fortgående förföljelserna. Denna trohet vack-

lade sedermera aldrig, ehuru De la Gardie nu mera blef

öfvergifven af nästan alla sina fordna vänner och snart

i) Se ». 00— 03.

2) So sid. 04, 65.
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icke hade qvar några tillgångar att kunna belöna, icke

ens löna sina tjenare; icke ens all vederbörligen under-

hålla dem. Den nu mera 42-årige Lorin stannade dock

vid hans sida och offrade sina krafter till hans tjenst^

ehuru Lorins löner blefvo obetalda, och hans drägt slutli-

gen så luggsliten, att han icke utan förlägenhet kunde i

densamma uppvakta de höga herrarna i hufvudstaden.

Troget och omsorgsfullt verkställde han dock alla uppdrag

och underrättade sin herre om allt, hvad denne behöfde

veta. Ty värr fanns sällan någonting annat att berätta,

än nya olyckor och orättvisor. Men den ädle brefskrif-

varen framställde dem aldrig med hatets förbittrade och

derföre också förbittrande känslor. Sjelf så älskande De

la Gardie, att han för honom uppoffrade hela sitt lif,

mägtade dock Lorin qväfva hvarje känsla af illvilja och

hämdlystnad mot samma De la Gardies fiender. Och för

att leda och lifva sin herre till samma hjertats frid, ut-

tydde han, så vidt möjligt var, allting till det bästa. Han

uppmanade till tålamod, undergifvenhet och försonlighet.

Han åberopade de påminnelser om samma dygder, som

De la Gardie hade i ungdomen erhållit af sin far, den

store riksmarsken. Han erinrade om, huru sistnämnde

herre hade, för händelsen af kommande olyckor, hänvisat

sin son på sednare delen af 8:de kap. i Pauli bref till

de Romare, der aposteln lärer, alt /ör dem, som älska

Gud, länder allt ting till det bästa; emedan ingen ting,

hvarken bedröfvelse, förföljelse, fattigdom eller svärd, kan

skilja dem från Kristi kärlek, genom hvilken de kunna

öfvervinna all vedermöda. Om, tillägger Lorin, om ers

excellens rätt fattar dessa heliga ord, då är jag viss om,

att eders excellens skall sluta med att välsigna sina fien-

der och bedja väl för sina förföljare.

Aret 1686 gaf många och dryga tillfällen att sätta

dessa lärdomar i utöfning. Det led mot aftonen af D&
la Gardies dag och skuggorna föllo allt tätare och tyngre.

Konungen visade väl stundom ett och annat tecken till

återvändande nåd. Han kallade en gång De la Gardie-
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till rådet, och mottog en annan gång ute på Droltning-

bolm sin faster med förekommande höflighet, sjelf förande

den gamla furstinnan från bryggan till slottet, och vid

afresan likaså ned till bryggan igen. De olyckliga om-

fattade med ifver detta halmstrå af hopp. Men förgilfves.

Vid ett annat tillfälle och ett annat lynne visade sig också

Karl sjelf helt annorlunda. Han ämnade en gång besöka

enkedrottningen; n>en när han i dörren fick se, att fastern,

Maria Eufrosina, var i rummet, vände han genast om

utan att säga ett enda ord. När en annan gäng Gustaf

Adolf De la Gardie började tala om sin fars svåra lidan-

den och stora nöd, rodnade konungen som en blod och

ända upp i ögonen, så att sonen icke vågade fortsätta

ämnet. De flesta rättegångar, i hvilka gamla De la Gardie

vädjat till konungen, förlorades; och det ej sällan på ett

kännbart, till och med skymfligt sätt. De la Gardie blef

nämligen omigen pliktfälld för rättegångs missbruk; och en

gång ålades honom, riksdrotsen, rättvisans högsta vårdare,

bland annat också det tunga straffet, att göra hofrätten

formelig afbön för de klagomål, han mot samma domstol anfört.

Kronan och enskilda borgenärer hade redan förut

tagit från honom den ena egendomen efter den andra. I

början af året kom reduktionen med ett anspråk på

200,000 d. s. m. Nu blef hans husgeråd på Karlberg

försåldt och det på Höjentorp och Mariedai taget i mät.

Kägleholmsgodset måste likaledes afyttras. Efter denna räfst

hade De la Gardie ej qvar några egendomar, som kunde

användas till gäldande af kronans ytterligare anspråk.

Reduktionen började derföre att, såsom vi redan berättat 1),

återtaga sädana gods, som han redan många är förut bort-

sålt, och till hvilka kronan nu påstod sig hafva större

rättighet. På detta viset blefvo Otto Wilhelm Königs-

marck och Johan Gabriel Stenbock m. fl., mycket lidande 1),

och några sådana herrar vände sig med stora ersättnings-

anspråk till De la Gardie. Men denne hade ej mer något

I) Se 19. 464—16&.
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att gifva i ersättning. Man beräknade, att han i sina

välmagfsdagar åtnjutit en arlig inkomst af 130,000 riks-

daleri). Hela denna omätliga förmögenhet hade frän 1680

och till 1686 gått bort till fyllande af dels kronans, dels

enskilda förd rin;4s8ga res anspräk.

Karl den elftes ensidigare tadlare påstä, att han all-

deles uipluiidrade sin faster, furstinnan Maria Eufrosina

och hennes gemäl De de la Gardie, och att han seder-

mera Jemnade dem som hjelplösa rof för den yttersta nöd.

Förhällnndet var icke sa. Sannt ar, att han liit kronan

och enskilda fordringsägare borttaga allt, som De la Gar-

die ägde. Men ä andra sidan sökte han att fullkomligt

betrygga både honom och sin faster mot all verklig nöd,

och alt förskaffa dem en anständig ålderdoms bergning.

För sådant ändamål lät han fastern fortfarande uppbära

ett årsunderhåll af 7000 och De la Gardie sin lön

7500 d. s. m. Höjenlorp, som Maria Eufrosina vid sitt

bröllop fatt af drottning Kristina, hade visserligen blifvit

indraget; men Karl lemnade åt sin faster och ät De la

Gardie nyttjanderätten deraf, så länge do lefde. Dessutom,

och när de förlorade Karlberg, husen i staden, och äfven

Wännegarn, inlöste Karl sistnämnde egendom och gaf den

til! lifstidsbesitlning åt furstinnan Maria Eufrosina. De hade

alltså årligen 14,500 d. s. m. samt afkastningen af nämnde

båda egendomar. Härmed tyckte Karl den elfte, att han

gjort nog; och något hvar torde tycka detsamma. Ty

med sådana tillgångar hade det gamla paret kunnat föra

ett lefnadssätf, visst icke sä lysande furstligt, som förr,

likväl lugnt, angenämt och till och med ganska anstän-

digt, om de nämligen fått behälla dessa inkomster oafkor-

tade; d. v. s. ostörda af fordringsägare. Karl tyckes ock

haf\a gifvit något sådant löfte; men det blef icke upp-

i) Uppgiften är ut österrikiska ministern och år 1682. Ordala-

gen äro ^ 30,000 R. Tr. Om härmed menas specio och i

siUver, så skulle summan uppgå till 520,000 Rdr R:gs nu-

varande mynt. Redan i6ö4 ansågs den stiga till 80,000

riksdaler dåvarande mynt.
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fylldf. Gäng efter annan lades beslag på än den ena, än

den andra inkomsten. De la Gardie kunde ej heller vänja

sig vid den beräknande sparsamhet, som hans nuvarande

läge fordrade. I synnerhet såg man honom af kärlek till

vetenskaper och konster glömma sin egen nöd och göra

icke obetydliga uppoffringar. Medan reduktionen och en-

skilda fordringsägare anställde hos honom den ena utmät-

ningen efter den andra, skänkte han dock till utgifvande

af Rudbecks Campi Elysii penningesummor, hvilka för hans

nuvarande torftighet voro ganska kännbara; och när re-

duktionen drog in en af hans större boksamlingar, började

han oaktadt allt sitt betryck att anlägga en ny dylik.

Ehuru de årliga tillgångarne icke voro obetydliga, råkade

han dock slutligen på sådant sätt i en ganska nödställd

belägenhet. Maria Eufrosina måste också mer och mer

tillgripa sina smycken, och de på Wännegarn befintliga

lösören, hvilka alla voro hennes enskilda egendom. Under

hela det sista året inskickades till Stockholm den ena pryd-

naden, det ena dyrbara husgerådet efter det andra för att

säljas och sålunda skafTa medel till de dagliga utgifterna.

Så bortvandrade praktfulla brädspel, ljuskronor, guld- och

silfverbägare, till och med ett guldslop, som furstinnan

ärft från sin morfader, konung Karl den nionde. Man såg

De la Gardies tjenare hela året igenom springa kring i

hufvudsladen och utbjuda dessa och dylika dyrbarheter.

Ofta måste de säljas till orimligt nedsatta priser; emedan

köparne kände säljarens förlägenhet och derföre envist un-

derbjödo varans värde. De penningar, som sålunda er-

höllos, måste genast utbetalas för dagens ofta ganska tarf-

liga behof, t. ex. slagt, ljus, svagdricka, malt o. s. v. En
gång hemförde beljenten blott sex ljus; man hade ej råd

att på en gå.ng taga flera. En annan gång förklarade apo-

tekaren, att han icke mer ville lemna några läkemedel,

utan mot kontant betalning. En tredje gång begärde ba-

garen qvarstad på De la Gardies lösören, såsom betalning

för taget bröd l). Fegerstierna likaledes för en kronans,

4) Rädsprot. d. 15 Febr. i 686.
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och Karl Gyllenstierna för en reduktionens fordran. Till sä-

kerhet för denna sednare beviljades inteckning i De la

Gardies halfva lön 1). Fast under förklaringar af sitt del-

tagande, sökte äfven landshöfding Thegner i Uppsala, att

få qvarstad på någon annan De la Gardies tillhörighet.

Denne svarade: redan förra året är all min egendom^

både lös och fast, tagen i beslag för Stora komniissjonens

räkning. Herr landshöfdingen kan derföre bespara sig

allt både deltagande och besvär. Jag äger i dess län icke

en enda jordkoka^ icke en enda daler. Wännegarn är

icke mitt^ utan konungens, hvilken upplåtit det till lifstids-

besittning åt min gemål. Husgerådet har äfven samma
min gemål inlöst och det drygt nog, emedan hon för det-

samma har till kongl. majestät utbetalat 80.000 d. s. m.

Hon borde väl, som andra fruar, hafva utbekommit sin

andel i mitt bo och sin hemgift af 30,000 riksdaler. Så-

som konungens faster, borde hon väl också åtnjuta en

eller annan uppmärksamhet. Men kanske att nu gällande

grundsatser icke tillåta något sådant i). Herr landshöf-

dingen känner sjelf nogsamt sina erhållna föreskrifter. Om
nu herr landshöfdingen lägger beslag på min hustrus lös-

ören, så välan! Jag hemskjuler allt sådant till den

högste domaren. Gud. Sjelf har jag ingenting mer att

låta utmätas; icke ens en torfva så stor, att derunder

kan utmätas en graf åt mina tröttade ben o. s. v.

Det tyckes, som en eller annan landshöfding eller

kronobetjent behandlat den i onåd fallne De la Gardie

med en hårdhet och med ett förakt, som nästan voro sökta;

och likasom de trott sig dermed inlägga någon förtjenst.

En kringflygande sägen påstod ock, att man gerna kunde

handtera bemälte herre, hur man ville, utan att dervid

löpa fara för något straff. Också tyckes många af hus-

folket hafva betraktat saken från den sidan; ty den gamle

O Lund. De la Gärd. Sami. ]fi. s. III. 10.

4) Vi hafva dock sett, att Karl lät henne behålla pensjon och

derjemnte Höjentorp och Wännegarn.
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mannen blef af otrogne bokhållare och underhafvande icke

blott bedragen på sin egendom, ulan ock bemött med stur-

ska och otidiga ord. Hans döttrar voro, en hvar med sin

make, långt borta; den ena med Karl Gustaf Oxenstierna

i Wien, den andra med Otto Wilhelm Königsmarck i Grek-

land. Sonen, Gustaf Adolf, mäsle stanna i Stockholm för

att sköta sin syssla och derigenom förvärfva sitt bröd. Så-

lunda hafva de båda gamla ute på Wännegarn tillbragt sina

sista dagar, ensamma, nästan öfvergifna af verlden, och der-

jemnte i ganska torftiga omsländigheter. Huru De la Gar-

die skulle härunder uppfora sig, kan lätt anas; i synner-

het då man från förra tider kommer ihåg, huru han i

hvarje motgång visade en hög grad af otålighet, samt ei>

serdeles förbittring mot dem, hvilka han an.såg som mot-

ståndare; och huru han hade ofta och med ett slags för-

kärlek upprepat åtskilliga språk, hvilka kunde tydas, soin

förhoppningar, som böner om Guds straff öfver de hatade

fienderna. Äfven nu bicfvo sädana ofta åberopade; äfven

nu sökte han i dylika föreställningar den slags lättnad för

sinnet, den slags svalka för vreden, som skadelystnadens

förhoppningar ingifva. Men han hade närmast omkring

sig Irenne ädla, renhjerlade personligheter; nämligen ma-
kan, den milda Maria Eufrosina, sonen, den högsinnade

Gustaf Adolf, och vännen och tjenaren i en person, den

fromme Lorin. Alla tre sökte mildra hans sinnesslämning^

ursäkta hans fiender och tyda allt till det bästa. Häri

understöddes de af ålderdomen, som försvagade hvarje kän-

sla, äfven vredens; — likaså af tanken på det snart fö-

restående afskedel från alla timliga både förhållanden ocb

fiender. De la Gardie försjönk mer och mer i ett till-

stånd af stilla svårmod och tyst försakelse, pä hvilka slut-

ligen fastän ganska sent följde den ödmjuka försonlighe-

ten, gjutande sin frid i hans oroliga hjerta. Som ämne
för sin blifvande begrafnings-predikan hade han tillförene

ulvalt början af Davids 25;te psalm, hvaresl bland an-

nat liisas äfven några ord om ovännerna^ hvilka skola kom-

ma på skam o. s. v. — Sedermera utströk han dessa ra—
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der och bibehöll endast 4:de och 5:te verserna, hvilka ut-

tala en hjertiig bön om Herrans ledning och hjelp, föc

den fromme åldringen, som dagligt bidar sin förlossning.

Denna trötthet vid verlden, denna insigt i verldstingens

fåfänglighet, denna brinnande längtan efter ett högre, ett

renare lif, uttalade De la Gardie sjelf i flere af honom
författade psalmer; men i synnerhet i den, som under N;o

471 blifvit intagen i vår nuvarande psalmbok. Det är

den för hvarje svenskt bjerla kända och dyrbara; O Jesu,

när jag hädan skall; hvilken också från De la Gardies

och ända till vår tid har mer än någon annan, ja nä-

stan uteslutande blifvit som begrafningspsalm använd af den

svenska församlingen.

Anda till sina sista dagar och stunder förföljdes De
la Gardie af olyckor och sorger. Slutligen kom underrät-

telse, att magen, den högt aktade Karl Gustaf Oxenstierna,

hade i Wien aflidif, efterlemnande maka och barn i gan-

ska tarfliga omständigheter!'. Smärtan häröfver tömde De
la Gardies sista krafter och efter en kort och lätt sjuk-

dom afled han på Wännegarn den 26 April 1686.

Som korpar kring ätelen, så störtade nu fordrings-

ägare af alla slag ,öfver sterbhuset. Den af sorg och själs-

lidanden förtärda Maria Eufrosina begärde att efter be—

grafningen få till borgenärernas förnöjande afstå det qvar-

blifna boet. Detta var dock för sådant ändamål alldeles

otillräckligt. Enskilda fordringsägare bevakade en summa af

1,225,971 2}. Derjemnte kom kronan och reduktionen-

med ytterligare anspråk på 374,185 allt d. s. m. Sterb-

-1) Se Fryxells hundl. 2. 327. De la Gyrd. arkiv. 8.
401. I enlighet härmed riiltus på Oxenstiernas slägttafla.

vid 5:to delen af Fryxells Betältelser det fel, att K. G.

Oxenstierna säges död 1687 i st. f. i686.

2) Redukt. Kansl. Dokum. Bok. till Stora kommiss. domar^

p. 1, förteckning öfver kreditorer uti M. De la Gardies

konkurs, anmälda i hofrätten. De bevakade summorna stå

der i flere olika mynt, hvilka vi här ofvan förvandlat sä, att

i d. s. m. svarar mot en half riksdaler, eller mot 3 d. k. du.
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husets lilla återstående tillgångar räckte på långt när icke

till sä dryga summor. Men konungen förklarade, att kro-

nan skulle hafva företräde, och hon tog äfven allt, som

fanns. Boksamlingen skänktes till Uppsala högskola; pa-

latset vid Norrström hade blifvil anslaget till arsenal, och

efter Maria Eufrosinas snart timade frånfälle togs Höjentorp

till kungsgård och Wännegarn till boställe åt landshöf-

dingen i Uppsala; och härmed var sista leraningen af

Magnus Gabriel De la Gardies fordom nästan omätligt stora

förmögenhet skingrad och helt och hållet försvunnen. Hans

barn ärfde efter honom endast namnet och minnet.

I sterbhusets utblottade tillstånd blef det ganska svårt

att finna medel till bekostandet af en passande begrafning. En-

kan uttalade deröfver sina bekymmer för konungen, sin bror-

son. Det vore^ skrcf hon, en skam för slägten^ om jag

behöfde sälja en hop husgeråd och dyrbarheter för att kunna

föra till jorden en Magnus Gabriel De la Gardie, Svea

rikes drots och svenska konungens faster-man. Karl tyc-

kes ock hafva lofvat bekosta likbegängelsen; dock finner

man, att enkan sedermera klagande omtalat, huru hon fick

dertill lemna halfva sitt årsunderhall. Jordfästningen för-

rättades emedlertid samma höst och hedrades af konun-

gens, enkedrottningens och ständernas närvaro. Prakten

och högtidligheterna voro ungefär desamma, som vid ett

vanligt riksråds begrafning; hvarken mer eller mindre. I

ett hänseende blef dock De la Gardies likbegängelse långt

mera utmärkt än andra sådana herrars. Det var genom

den djupa och innerliga sorg, som Uppsala högskola vid

denne sin älskade kanslers död oförslälldt ådagalade; och

sådant, ehuru den hädangångne varit illa anskrifven både

bos konungen, hos samtidens mägtigaste män och hos den

stora allmänheten. I strid mot så väldiga magter, vågade

dock Uppsala träda fram och med högljudd stämma göra

rättvisa åt den i mycket misskände och obilligt förföljde

mannen, och åt hans i alla fall stora förtjenster. De
lärda herrarne fördes dertill af en tacksamhet, som var lika

upprigtig och varm, som den kärlek, hvarmed De la Gar-
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die hade i lifvet omfaKat dem sjelfva, deras lärosäte och

deras yrken och arbeten. Derföre sökte de på allt sätt

bidraga till högtidligheten af hans likbegängelse. OlofRud-

beck satte ton till begrafningspsalmen och ordnade dess

utförande på ett för den tiden hänryckando sätt. Lager-

löf hade för tillfället författat mästerliga inskrifter och tal,

och på ungdomens vägnar diktades en klagosång, hvarur

vi afskrifva > följande rader:

Atlas för de lärdas himmel,

Phoeaix ui Maecenas' själ!

Hög i snille, djup i lärdom,

Stark i tal, som forssens bö'ja,

Mild i sinne, som Chariteii,

Stöd för nödens barn! du föll.

Sångmö lät de strida tårar

Fåra dina rosenkinder,

Tills cj tär, ej ros är öfrig!

Bortlägg lagern, och i stället

Knyt en sorgcypress om pannan!

Sånggudinna gräl! din himmel

Hvilat pä hans skulderblad.

Men, du store! lef bland stjernor,

Der din ära länge bott.

Har ditt namn \i skola sjunga;

Sjunga tacksamt, hvad du gjorde',

Hur du manat upp den gamla

Tiden, hur du skapt den nya.

Efterverlden skall beprisa

Dig, och vesterns folk och österns;

Och sä långt, som stjernor lysa,

Lysor äfvensä ditt nanm <).

Från dessa uttryck af ungdomens förljusning, vändom o.ss

till den bild, som blifvil tecknad af deras mognade lärare,

af den snillrike Lagerlöf. Hans ord äro följande: Natu-

4) Latinska urskriften är af en student, vid namn Rönqvisf
öfversättningen af Wieselgren.

Fryxells Ber. XIX. 10
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ren hade så gynnat grefve De la Gardie^ att allt, hvadl

tnenniskor anse stort och herrligt^ var hos honom samladt;

och att gå/vor, hvilka hvar för sig skulle hafva gifvit åt

andra ett utmärkt anseende, funnos alla förenade hos ho-

nom ensain. Snillet var på en gång genomträngande, altt-

omfattande och storartadt; anden högsinnad och mägtig af

de vigtigaste värf ; vältaligheten så stor, att den aldrig

kan beskrifvas; också derföre, att den aldrig finner sin

like. Kraften af hans ord verkade lika hänförande, an-

tingen hati begagnade fäderneslandets eller främmande språk;

— och antingen han afhandlade statens vigtigaste ären-

der eller skämtade i umgängeslifvels glada kretsar. Här-

till kom det höga behaget i hans uppsyn: likasom i hans

växt och hållning det herrskarelika majestät, som dock

alltid var mildradt genom uttrycket af förbindlighet och

välvilja. En De la Gardies motståndare, nämligen öster-

rikiska sändebudet i Stockholm, teclinar år 1674 hans

bild sålunda; rikskansleren, hvilken för närvarande har

högsta itiflytandet, är utmärkt vältalig, frikostig och väl-

görande; men just derföre och genom sitt kostsainma lef-

nadssätt djupt nedsänkt i skulder. Denna brist söker han

genom allahanda besynnerliga medel alt afhjelpa 1). Rätt

grundlig lärdom har han icke; men deremot ganska många

fiender; emedan han söker draga alla ärender till sig och

derjemnte inverka på andra och på utöfningen af dessas

ämbeten. I öfrigt har han ett stort parti af bröder,

svågrar, släglingar och anhängare.

Gretve Bonde, en son af De la Gardies motståndare^

riksskattmästaren, tecknar honom sålunda: De la Gardie

var mycket vältalig och välgörande, samt med stora gåf-

vor att vinna meriniskors tillgifvenhet. Han hade lärdom,

qvickhet och noga kunskap om Eui-opas stater och s/i/res-

män. Deremot saknade han tillräcklig kraft och ihärdig-

het. Han älskade beqvämiighelen mer, än det för en gunst-

1) Urskriften har: durch allerley fjretnbde Mittel. Se
Fryx. Handl. 3. iil.
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li7}g låter sig göra. Derföre kunde han också aldrig lyc-

kas att under någon längre tid bibehålla sitt vunna infly-

tande. Han hade varit mycket rik^ om ej tillgångarna

blifvit förstörda af en oordentlig och slösande hushållning;

ty han kunde förtära ett helt ko7ntn<jarikes inkomster, så

framt de blifvit lemnade i hans hand. Han lefde stän-

digt för dagen, föga bekymrad om morgondagen ; föga frå-

gande efter, hvarifrån medlen togos_, och om med rätta,

blott de lades dit, der de tarfvades. Smygskrifvaren Du
Cros, hvars penna kämpar för De la Gardies parti, teck-

nar hans ålderdom med följande ord: De la Gardie är i

sjelfva verket ett bland de utmärktaste snillen \), som värl-

den sett. Med alla egenskaper af en stor statsman, är

han likväl numera inskränkt till ett undangömdt landtlifj

och till de obetydliga göromål och tidsfördrif, som der

förefalla. Man kan likväl icke neka, att han sjelf varit

orsak till någon oordning i styrelseverket och till sina egna

olyckor. Man finner ock, att han, ehuru högsinnad, lik-

väl ieke förmår bära onåden och fattigdomen. Missnöjet

öfver båda är så mycket bittrare, som han ofta innehaft

öfverhelens förtroende, och alltid lefvat i större öfverflöd

och med rikare prakt, än någon annan enskild person 2).

Den store okände häfdatecknaren beskrifver honom unge-

fär 50 år efteråt med följande ord: han var en vitter

och lysande Mxcenas ; men ytlig och svag; hög i smått

och låg i stort; full af fåfänga och derföre utan verklig/

aktning hos allvarligt folk. Han var likväl icke elak, fastän

mycket förföljd. På ett annat stiiiie tillägges: han var i

sin ungdom en lyckopilt, som arbetade på att uttränga red-

ligt folk. Konung Karl den elfte kunde aldrig med honom.

Han var vispig, med ytlighetens innästlande seder i pragt

och nöjen. Genom förmånligt utseende och fin belefvenhet

var han, som del säges, den förste, som fick insteg i Kri-

1) Plus beuux genies.

2) Bondeska Arkiv, pä Säfstaholm 4:o Du Cros's Re-
lations de la Suede.
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Stinas lättsinniga hjerla. Det är denne grefve Magnus^

som hon obetänksamt förmälde med en sin furstliga slag-

tingen och som vi slutligen selt åldras i höghetens slipp-

riga salar^ gudfruktig och olycklig, för myckel lastad och

för mycket berömd.

Läsaren har i denna och näst föregående delar sett

Magnus Gabriel De la Gardie tecknad af hans egna ger-

ningar, och nu sist af hans samtidingars ord. I båda hän-

seenden hafva vi iakttagit mycken utförlighet. Men det

är nödvändigt att noga känna nämnde herres personlighet;

ty den innehåller förklaringen af mänga den tidens vigti-

gare tilldragelser; ja ofta nog af hela den gång, som fä-

derneslandets öden togo. De la Gardie hade större eller

åfminstone mer lysande egenskaper än någon samtida svensk

man; och derjemnte en till högsta grad uppdrifven fåfänga

och utmärkelse-lystnad. Det låg derföre i sakens natur,

att han skulle tränga sig fram till rikels högsta ämbeten

och till ledningen af fäderneslandels öden. Men å andra

sidan saknade han ordning, kraft och ihärdighet; derföre

blef alltid hans förvaltning olycklig, och han sjclf snart

återigen störtad, lians glödande ärelystnad kunde hkväJ

aldrig gifva sig tillfreds i den gömda skugga, till h^'"*^''

han i onådens tid förvisades. {Ivar gång någon sådan ned-

sättning inträffat, började han genast och oafbrutot sträfva

och arbeta för att återigen komma upp på tinnarna af

magtens tempel. Och genom sina stora egenskaper och
genom motslåndrarnas underlagsenhet, lyckades han att

ånyo tränga sig dit upp; men blott för alt återigen och
genom samma fel, som tillförene, störtas derifrån-" och
så den ena gången efter den andra. Hvarje dylik bryt-
ning i De la Gardies lif medförde också en brytning, en
skadlig rubbning i statsärendernas gäng. Gif De la Gar-
die mer ordningssinne, kraft och allvar; och han hade tro-
ligtvis under hela denna tid ledt Sverges styrelse, och det
måhända gan.ska lyckligt och ärofullt. — Eller fa» ifrån

De la Gardie några bland hans hänförande egenskaper; och
han hade aldrig förmått anställa och underhålla denna
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oupphörliga, för fäderneslandet oroande och skadliga strid

om högsta magien. Ledningen af fäderneslandets öden

hade i stället tillfallit någon annan statsman, som fatt i

fred och med sammanhang vårda rikets angelägenheter 1).

Men sådana, som gåfvorna nu förefunnos, voro de jemnt

opp tillräckliga att störa, men icke att styra ärendernas

gång: tillräckliga att tränga andra frän statsrodret, men

icke att vid detsamma bibehålla honom sjelf. I dessa egen-

skaper och i ett lynne, som dock alltid ville truga sig

fram till samma styrmansskap, ligger förklaringen till så väl

De la Gardies egna, som mänga af fäderneslandefs då-

varande öden.

Der Billingens löfklädda höjder sänka sig mot afton-

solen och den rika vestgötaslälten, der ligger Warnheras

kyrka, en af de äldsta i vårt fädernesland, och tillika en

af de skönaste. Den blef under Sverkers och Erik den

heliges tid af Bernhärdiner-munkar uppbyggd i någon likhet

och nästan pä samma tid med Lunds domkyrka. Seder-

mera blef den of år och fiender gäng efter annan skadad,

bruten eller bränd; derpå återställd; men ånyo och isyn-

nerhet efter reformationen Icmiiad åt vnnvärd och för.stö-

ring. Dess vexlande öden liknade De la Gardies egna.

När sedermera nämnde herre fick det i nejden liggande

Höjentorp, var kyrkan och i synnerhet dess södra mur
förfallen och till en del nedrasad. Men De la Gardie hade

öga för skönheten af dess ursprungliga form, och lät med

egen och dryg kostnad återställa densamma sådan, som den

ännu är att se 2'. Vid inträdet inom dess åldriga murar

blir till och med ett ovant, öga och än mera kännarens

blick hänförd af byggnadens enkla och högtidliga majestät.

I detta tempel h vilade från fordom tima Birger Jarl

af Bjelbo samt konungarne Inge den äldre, Knut Eriksson,

Erik den tionde och Erik den elfte. Äfven de.ssa furstars

grafvar hade likiisom kyrkan förfallit och nästan nedrasat

I) Jemiifor £&. 30.

% Se 18. 61
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i grus. De voro nära att få dela samma sorgliga öde, som

träffat de Sverkerska koniinga-grifterna i Alvastra. 3Ien

Warnhem kom i De la Gardies händer. Han kände, er-

kände och fullgjorde ensam det, som var hela fädernes-

landets pligt; nämligen, att vårda stoflet efter sina fordna

konungar, stoftet efter Erik den heliges afkomlingar, stof-

tet efter Sverges store lagstiftare, Birger Jarl. Pä sin egen

bekostnad lät dorföre De la Gardie ät livar och en bland dessa

forntidens drottar ordna serskilda grafkor och minneshällar.

De hafva sin plats rundt om sjelfva högkoret. Sist i ra-

den och ät södra sidan valde han sitt eget hvilorum. Bild-

stoder, vapensköldar och prunkande inskrifter pryda den

sida, som vänder sig ät kyrkan och visar sig för verlden.

Der innanför är ett grafkor, lågt och trängt. Under det-

samma gömmes stoftet af Magnus Gabriel De la Gardie.

MARIA EUFROSINA

hvilar i samma kyrka och vid sin gemåls sida, sedan hon

med orubblig trohet och kärlek följt honom hela lifvet ige-

nom, äfven under de sista mänga och svära olycksåren.

Denna trohet, denna kärlek är hennes ära. Egenskaperna

voro för öfrigl på intet sätt utmärkta. I den tidens hand-

lingar omtalas hon sällan; och de bref, som efter henne

finnas qvar, äro serdeles illa stafvade och ställda, ehuru

flitigt hon sökt genom rättelser desamma förbättra. Man
ser deri tydliga orsaken, hvarföre hon i sin ungdom icke

förmådde hålla ut med att vara drottning Kristinas Jäse-

kamrat 1).

Efter De la Gardies död måste sterbhusef, som sagdt

är, uppgifva all hans egendom åt fordringsegarne. Det blef

fråga om, huruvida enkan skulle till bristens fyllande afstå

också sin enskilda förmögenhet. Det svaga hjertat vack-

lade hit och dit. An talade kärlek och ädelmod för en

fullkomlig sjelfuppoffring. I sådan sinnesstämning skref

i) Se 11. 8.
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'hon följande rader: sjelf har jag icke gjort någon skuld;

iikvcil vill jag, för att betala de förbindelser, som blifvit

Hinder vårt äktenskap ingångna, gerna afstå, livad som

kan vara mitt; och deraf icke undantaga någonting. Det

är också ganska ringa, hvad jag, en fattig, främmande

pfaltsgrefvedolter, till boet medfört. Jag vill deraf icke

skilja det inindsta från min aflidne makes förvårfvade

egendom. Han var en så ädel och dygdig herre, och vi

hade i lifstiden allting så gemensamt, alt jag icke visste

någon skilnad, på hvad han egde, och hvad jag egde. Der-

före vill jag ej heller efter döden skilja våra egodelar åt.

Jag lemnar fördenskull alltsammans i eders majestäts hand_,

bedjande, att till vården af mina ringa angelägenheter en

trogen och skicklig herre måtte förordnas. En annan gång

blefvo dessa känslor öfverröstade af omsorgen för framtid

och sjelfbeständ; och då ville hon från det skuldsatta sterb-

huset undantaga sin enskilda förmögenhet. Ännu finnas

qvar nästan samtidiga utkast till bref af sä olika innehåll 1);

sorgliga vittnen om striderna i den olyckligas hjerta. Vi

känna icke säkert, hvilkendera magten segrat.

I slutet af år 1686 voro hennes utsigter ganska

mörka. Jag ber, skref hon till konungen, att ers maje-

stät måtte anvisa de medel, af hvilka jag hädanefter skall

erhålla mitt bröd 2^ Jag hoppas att icke länge dermed

falla besvärlig; ulan i stället komma till åtnjutande af det

himmelska brödet ^y EnJigt rykte skall Karl den elfte på

denna eller en dylik bön hafva svarat: om eders kårlig-

het icke har något att äta, så går det an att spisa med

•oss. Vårt bord skall alla dagar stå eder öppet A). Man

A) Lund. De la Gardieska arkiv. jW. S. III. L

2) Af dessa ord skulle det tyck^is, som Wännegarn och Höjen-

torp blifvit redan nu borttagna; men derom hafva vi icke

funnit något bevis.

3) Riksark. Palmsk. Miscell. Mar. Eufros. till Karl XI Dec.

4686.

4) Stenbockska Arkiv, på Thorsjö: Sven Brodds en-

faldiga tankar om Karl den elfte.
,
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bar flera dylika sägner om konungens hårdhet naot sin fa-

ster; och bland annat påstås, att denna sednare skulle

hafva på Höjentorp tillbragt sina sista dagar i så stor fat-

tigdom, att utsökningsmännen bortlogo sängkläderna undan

den nästan döende. Detta och mera dylikt är dock tro-

ligen en verkan af begäret att öfverdrifva förklenande ryk-

ten; ett begär, vanligt redan i allmänhet, och än mer bland

Karl den elftes många och bittra fiender. Flere omstän-

digheter visa, au. förhållandet icke gerna kan hafva varit

så ohyggligt. Furstinnan egde ännu vid De la Gardies

död många dyrbara nipper af guld och ädelstenar. Hon

fick äfven behålla sm arspenning på 7,000 d. s. m. och

derjemnle Höjentorp, kunske äfven Wännegarn. Man fin-

ner ock, att konungen beviljat henne flera betydliga för-

måner och det i erkänd slrid emot de sliänga reduktions-

grundsatserna 1).

Hurudana ock hennes sista dagar förflöto, många blefva

de likväl icke. Hon afled pä Höjentorp den 24 Oktober

1687, och fick pä Karl den elftes bekostnad 2) en furst-

lig jordfästning i Riddarholmskyrkan. Sedermera fördes hon,

som sagdt är, till Warnhem och till sidan af sin älskade

make.

Utom henne fanns ännu en person, som helt och

hfillet fästat sina öden vid Magnus Gabriel De la Gar-
die; det var den trogne Jonas Lorin, Han hade att i sterb-

huset för obetalda löner fordra 7,1 6y d. k. m. 3). Det var

4) Nordin, fot. 39 bunden sid. SiS-^SO cti kongl. bref

den 8 Juli 4G96.

2) Riksark. Acta Historica om K;irl den elfte. G. A. De la

Gardie till Karl den elfte. IJrefvet visar, att qvarläten-

skapen var tagen i mät, och otillräcklig att bekosta likbe-

gängelsen. Af dessa förhållanden skulle man kunna gissa,

att furstinnan slutligen har till betackande af makens skul-

der uppoffrat sina enskilda tillgångar.

3) Re du k t. Kan si. Dokum. bok lill Stora komniiss. domar
p. 1. Förteckning öfver kreditorerna i M. G. De la Gar-
dies sterbhus. •
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en väl förtjenad penning. Men nu och efter De la Gar—
dies död kom kronan och tog sterbhusets alla tillgångar,

och Lorin förlorade sin dyrköpta lönefordran. Den förvand-

lades till en slags ofruktbar fordran, för att tala i den

tidens språk och efter vanlig beräkning. Slägten öfvergaf

likväl icke den trogne tjenaren. Hans sista dagar tillbrin-

gades hos en bland den aflidne husbondens bröder.

GUSTAi' A!)OI.F HK LA t^AJUUF,

den ofvannämnde riksdrotsens ende son, äick efter sin fa-

der blott fattigdom och olyckor i arf. Iluns ungdom lof-

vade helt andra öden. Son af den högt uppsatte och stun-

dom allsmägtige Magnus Gabriel De la Gardie, hade han

tillika den ena konungen, Karl den tionde, till morbror,

och den andra, Karl den elfte, till syskonebarn. Sjelf var

han utrustad med lycklig;i själsförmögenheter och hade un-

der en väl använd ungdom inhämtat både kunskaper och

verldskännedom. Hvilken tromtid, hvilka framgångar bå-
dades ej af dylika förhållar:fJen ? Vid sitt 25:te år blef

han också öfverkammarherre samt Sverges utomordentliga

sändebud i Frankrike och Holland; och vid det 26:te ef-

ter hvartannat öfverste för upplänningarne, riksråd samt

derjemnle förmäld med J'>lisabet Oxenstierna, dotter och

sondotter till de båda rikskanslererna Erik och Axel, samt

stjufdotter till konungens farbror, hertig Adolf Johan. Så

hade han, knappt mer än yngling, redan hunnit rikets hög-

sta värdigheter och fått sin plats i tronens grannskap och

nästan inom sjelfva konungaborgen. Också omtalades, huru

han, full af lyckans och ungdomens öfvermod, ville pä den

tiden anses och bemötas såsom en furste. Dessa tänke-

sätt och denna lycka gingo dock ett hastigt fall till mö-
tes. Vid hans 28:de år blef fadern under Uppsala riksdag

1675 helt och hållet störtad från sin (ordna magt. Detta

inverkade såsom ett döfvande trollslag på sonens öden.

Den hittills lysande och lofvande banan blef helt tvärt af-

bruten; och det hördes ej pä länge af några nya befor—
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dringar. För att kunna pä egen hand göra en ulmärk-

tare lycka och sjelf leda och sammanhålla ett parti, der-

till hade Gustaf Adolf De la Gardie många egenska-

per, dock icke alla. Han liknade i åtskilliga fall för

myckel sin far. Detta visade sig först i en viss benä-

genhet för ett lysande, men tämligen overksamt lefnadssätt.

I vngre åren, ja ända till det trettionde, har han allt-

för ofta under prakt och nöjen tillbringat långa tider

på något Wand slägtens herresäten: i stället för att genom

träget arbete i ämbetsverken och uppvaktningar vid hofvet

lära sig känna alla förhållanden och sjelf blifva känd och

oumbärlig. Det andra från fadren ärfda felet var en viss

hetsighet, oro och misstänksamhet. Han skall till exempel,

dock utan allt skäl, hafva med svartsjuka blickar betrak-

tat förhållandet mellan sin grefvinna och den ryktbare Nils

Bielke 1). I öfrigt var han till lynnet häftigare och stol-

tare än fadern; men också mera allvarlig och pålitlig; äf-

vensä mera ihärdig i arbetet, sedan han vid m.ognare år

vändt sin håg ditåt. Han ansågs som en af de kunniga-

ste och dugligaste i rådet; och omtalades ofta, såsom den

der borde en gång efterträda Bengt Oxenstierna i utrikes

ärendernas ledning.

Omkring 1G82 tyckes han likväl icke sjelf hafva

hyst så höga förhoppningar. Il förtviflan öfver de mot

fadren och slägten anställda förföljeLserna, ville han draga

sig undan till landet. Jag ärnai\ skref han^ öfvertaga

något arrende / Westergötlaiid eller Småland och der föda

mig i min anletes svett. Hvad jag hittills arbetat^ har

-gifvil ringa skörd. Men då Sverge^ som har födt mig,

icke vill underhålla mig; skall del åtminstone undangöm-

ma mig; tills det en gång kan helt och hållet medmylla

mig. Det tyckes, som han genom den tillämnade vistelsen

på landet velat för verldens ögon dölja de olyckor och den

förnedring, som drabbade honom och på samma gång hela

iians slägt.

i] Nordin Anecdota JBenzeliana.
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Pä dessa föresatser följde emedlerlid ingen verkstäl-

lighet. Måhända, att sonen liksom fadren hölls tillbaka af

då och dä framskymlande förhoppningar att kunna åter

uppstiga till magt och anseende. Straxt efter ofvanstå-

ende sorgliga bref, eller år 1682, blef han också utnämnd

till president i Svea hofrätt och 1687 till kansler för Abo

högskola, hvarjemnte man ofta väntade, att konungen, skulle

ändra regeringsäsigter och då upptaga unga De la Gar-

die till en bland sina förnämsta rådgifvaie. När det på

allvar blef fräga om att gömma sig undan i landsbygdens

mörker och fattigdom, har derföro Gustaf Adolf De la Gar-

die stannat qvar i Stockholm, lockad af hufvudstadslifvets

behag och af de utsigter till framtida lycka, som der emel-

lanåt tycktes visa sig.

Till Karl den elfte stod han naturligtvis i ett något

spändt förhällande. Konungen hade störtat undersåten från

höjden af magt och rikedom. Missnöje hos den sednare,

misstroende hos den förre blefvo de naturliga följderna. De

la Gardie har ej heller hycklande dolt dessa sina tänke-

sätt. Man visste, huru högt pris Karl den elfte satte på

sitt envälde och på läran om detsammas omedelbara ur-

sprung frän Gud. Det oaktadt påstod De la Gardie, att

sådana satser voro stridande mot arfföreningar och öfver-

enskommelser ; ja, mot bibelns eget ord, och att de öppnade

dörren för våldkräktningar och orättvisor. Om, skref han,

om konungarna^ för att frikalla sina gerningar från fol-

kens omdömen, åberopa bibelns ord som bevis, att konun-

gaväldet är omedelbart af Gudi, då står majestätet och

dess helgd på en svag grund. Det heter visserligen, »a 1

1

all öfver het är af Gudin; men detta gäller äfven för

borgmästaren i Amsterdam; och ändock lärer ingen yrka,

att också dennes gerningar böra vara frikallade från all-

mänhetens granskning 1).

i) Ett De la Gardies yttrande i samma anda och brcf läses i

4 6:de delen sid. 220; der det genom misskrifning af namn
blifvit oriktigt tiliegnadt åt Nils Brahe.
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Reduktionen hade indragit största delen af de gods,

till hvilka Sverges grefvar och friherrar förut skrefvo sig.

Några bland nämnde herrar fortforo likväl att begagna

de gamla tilliarna; t. ex. Brahe_, grefve af Wisingsborg;

De la Gardte^ grefve af Leckö, o. s. v. 1); men detta innebar

ett slags anspråk pä ifrågavarande gods. Karl lät derföre

strängeligen befalla adeln alt hädanefter icke laga namn af

andra gårdar, än sådana som hörde till deras egen slägt.

Äfven De la Gardie fick en dylik tillsägelse. Svaret är

märkligt nog. Jag eger, skref han, i hela verlden icke

ens elt torp y än mindre något gods, som jag skulle kunna

taga titlel af. Vid sin ankomst hit till Sverge för 120 år

sedan har min farfars far icke fört med sig något annat än

namnet De la Gardie. På lika sätt måste jag hädanefter

nöja mig med delta namn ey^samt och allena, dock förenadt

med elt godt samvete. Mot förfädrens förtjenster kunna

mina ej heller nämnas. Också har lyckan icke qvarlem-

nat någonting, hvaröfver jag kan yfvas och berömma mig.

Karl har visserligen känt de förebråelser, som lågo i

dessa ord. Också fick De la Gardie stundom erfara verk-

ningarne af hans misshag. En gäng måste han uppbära

en härd skrapa, såsom den der i hofrätlen visat egen för-

sumlighet och derföre ock ötverseende med andras. De
Ja Gardie svarade ödmjukt, dock manligt; och påstod be-

stämdt, att han icke förljent dessa beskyllningar. Märkligt

är ock, alt oaktadt sådana förebråelser och etl sådant gen-

mäle, har konungen oafbrutet uppdragit åt honom det ena

vigliga värfvet efter del andra. När De la Gardie slutligen

för att vårda sin försvagade helsa nödgades begära tjenst-

ledighet, yttrade Karl sin oro deröfver och tillika sin önskan

att än länge få tillgodonjuta De la Gardies redliga,, trogna

och nyttiga biträde.

Denna önskan gick ej i fullbordan. Redan år 1694
afled De la Gardie då blott 47 år gammal. Han fick sitt

1) Vi känna ej siikert, om det var dessa eller andra slagter,

som bibehöllo ifrågavarande tittlar. De tvänne ofvanstäende

•iro anförda blott som förklarande exempel.
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hvilorum i Warnhems kyrka bredvid fadrens. Till under-

håll af grafvården gaf enkan ett betydligt och .Innu qvar-

stående anslag. Mätte det städse blifva orubbadt, såsom

ett medel att så länge som möjligt i ursprunglig skönhet

bibehålla Warnhems kyrka, detta herrliga minne af både

fädrens byggnadskonst och af Magnus Gabriel De la Gardie

och af hans fosterlandskärlek och skönhetssinne.

Sistnämnde herre hade tvänne yngre bröder, hvilka

äfven uppstego lill rädsvärdigheten. Ehuru på långt när

icke så utmärkta som den äldste, skulle dock äfven de

kunna gifva ämnen till serskilda berättelser; likasom tvänne

den tidens fröknar De la Gardie, hvilka voro kända för

snille och lärdom. Men tid och utrymme mcdgifva icke

ytterligare sysselsättning med denna slägf, ehuru märk-

värdig den ock var. Frän 1571 till 1675 har den näm-
ligen i värt fädernesland lyst på magtens och ärans bran-

taste höjder. Tiden omfattar ett århundrade eller trenne

mansåldrar. Männerna voro Pontus, Jakob och Magnus

Gabriel. Få ätter kunna uppvisa tre sädana efter hvar-

andra följande slägfleder.

En samtida ätt fanns dock, hvars blomslring varit

än mera lysande och rik, det var

SLÄGTEN OXENSTIERNA.

Ty under Kristinas och Karl Gustafs lider såg man
nästan öfverallt på samhällets höjder en eller flere med-

lemmar af denna ätt, t. ex. en riksdrols, en riksamiral,

två rikskanslerer, två riksmarskalkar och dessutom trenne

riksråd; landshöfdingar och andra högre ämbetsmän oräk-

nade. Ar 1G80 hade största delen af dem försvunnit och

lemnat rum för de dä herrskande Gyllenstiernorna.

Af slägten Oxenstierna qvarsfodo blott tvänne märk-

Jigare herrar. Den ene bland dem Karl Guslaf_, sonson

åt den store rikskansleren, är redan omtalad; nämligen

bans giftermål med Magnus Gabriel De la Gardies dotter,
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samt huru han serdeles vid riksdagen 1682 framstod så-

som högadelns förnämsta taleman. Han var en kunniga

sansad och aktningsvärd herre och vid sistnämnde riks-

möte blott 26 år gammal och således inträdande i fulla

stvrkan af sin mannaålder. För att slippa en så farlig

motståndare, sökte det rådande partiet att dels vinna, dels

aflägsna honom. Härtill användes eftergifter från reduk-

tionen l) samt en beskickning, till hofvet i Wien. Den

behöfde ej blifva långvarig; ty redan 1686 afled den unge,

hoppfulle mannen.

Af den vidt utgrenade och fordom så mägfiga släg-

ten återstod nu blott en enda utmärktare person, nämli-

gen Bengt Oxenstierna. Men han hörde icke till det

egentliga, här ifrågavarande högadelspartiet, utan till en

annan krets; och skall dorföre tillsammans med denna

sednare blifva tecknad.

ANDERS TORSTENSON

var son af den ryktbare fältherren och har deraf sin

största märkvärdighet både i lycka och olycka. Vid 23

års ålder ingick han i tjenst som öfverst-löjtnant vid gar-

det, blef sedermera öfverste, riksstallmästare, riksråd, ge-

neral-guvernör öfver Estland 2), och slutligen president i

Åbo hofrätt. Det var frän honom och hans barn, som

Karl den elftes reduktion bortsopade den betydliga rike-

dom, hans far, den store fältmnrskaiken, efterlemnati En-

ligt reduktionsbeslutet 1655 hade slägtens grefskap, Ortala,

såsom liggande i förbuden ort, redan dä bort indragas.

Det blef också 1656 taget; dock genast af Karl Gustaf

återgifvet 3). Men Karl den elfte indrog det 1674 om
igen, och redan året derpå mönstrades 4 kompagnier ryt-

•I) Se IS. 382

2) 1671.

3) Se 17. 38.
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tare, h vilka till en betydlig del voro anskaffade för de

sålunda till kronan återgångna inkomsterna. Ar 1681

lärer slägtens friherreskap Wirestad hafva blifvit likaledes

indraget, hvilket bestod af 144 hemman och gaf en årlig

ränta af 3,778 d. s. m. Derlill kommo sedermera alla

de andra reduktionerna, så att barnen slutligen vid fadrens

död voro nästan utfattiga. Dock, säger likpredikningen,

fingo de ärfva ett godt namn och rykte 1). Så var diet

"ock. Farfadren är känd af alla, som känna något om
Sverige. Fadren, den nyssnämnde Anders Torstenson, be-

skrifves som en ädel och välmenande herre, den der aldrig

tillstyrkte något, som kunde lända en enda menniska till

skada, och som för sin egen del ville häldre lida, än

göra orätJ.

Detta milda lynne tyckes hafva gått i arf till dott-

ren, Älärta Torstenson 2). Som hoffröken hos enkedrott-

ningen fick hon framiefva sina dagar just bland de per-

soner, som hade till armod störlat henne och hennes far

och syskon. Men glömmande sina oförrätter och förlåtande

sina fiender, tillkämpade sig det milda hjertat en så full-

ständig försoning, att hon slutligen älskade sina förföljare

och vann till och med deras kärlek tillbaka. Hon var

förlofvad med Karl Soop, hvars slägt hörde till reduktions-

partiet. Men inemot jul 1696 insjuknade hon i messlin-

gen, med hvilken förenade sig en smittsam och nästan

pestartad feber, så att svarta fläckar slogo ut öfver hela

kroppen, och läkarne förkunnade hennes snara f)ortgång.

Hela hofvet motsåg med djup sorg förlusten af sin älsk-

ling. Man skiljde väl prinsen och prinsessorna från de

smittade rummen; men alla andra utsatte sig gerna för

1) Lagerfeld tska arkivet på Lage r lunda. Holmens

likpredik. öfver And. Torstenson.

2) Hon återfinnes ej i riddartiusets genoalogiska tabeller. Men
hennes tillvaro blir sammanstämmande bestyrkt af Kart

den elftes Dagbok sid. 421 och af det i Thorsjö arkiv be-

fintliga bref, hvarur efterföljande berättelse är t»gen.
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sjukdomslaran, endast för alt ännu en gång få emottaga

ett kärleksrikt ögonkast eller höra ett raildt ord af den

älskade Märta Torstenson. Till och med enkedroltningen

Hedvig Eleonora, nu mera med 60 års kyla i blodet, in-

fann sig dock gång på gäng vid sjukbädden. Slutligen

och när sista ögonblicket nalkndes, tillkännagaf fröken

Märta någon önskan alt fa lala vid konungen. Knappt

fick Karl den elfte höra ett ord derom, förrän han sprang

upp ifrån arbetsbordet och ilade till den sjukas rum. Men
krafterna voro redan så försvagade, att hennes ord knappt

kunde höras. Fördenskull och ulan att iakttaga någon

försigtighet mot smittan, lutade konungen sitt öra mot

den döendes mun. Derifrån hördes dä en hjertlig bön,

att hans majestät måtte för hennes efterlefvande fästman

bibehålla samma godhet^ som han hittills xusat dem båda.

Konungen lofvade detta med rörd stämma. Derpå log hon

afsked af sin mor, hvilken smälte i lårar. Slutligen kal-

lade hon Karl Soop til! sängen, fattade honom om halsen

och sade: när jag dör. skall du tillsluta mina ögon; ty

jag villj att din bild skall oara det sista^ som jag ser

här i denna verlden 1'. Inom kort var allt förbi, och

Soop qvarlemnnd i ett djup af sorg och fortviflan. Han

kunde sedermera icke fästa sitt hjerta vid någon ny för-

bindelse, ulan dog ogift.

KARL GUSTAF WRANGELS

stjerna, uppgången under Gustaf Adolfs tid, stod ännu

\id Karl den eliles äntrade till regeringen qvar på fästet,

dock nära sin nedgång och höljd af moln. Olyckan vid

Fehr-Bellin förmörkade än mer den gamles ära och sista

dagar. Hans stolla själ kunde icke bära en sådan mot-

gång; ej heller med undergifvenhet stiga från verldens

4) Thorsjö ark. Cli. Oxenstierna lill E. M. Stenbock d. 23
Dec. 46%.
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förslappning fordrade. När han 1675 och efter fälttågets

olyckliga utgång kallades från hären för att lemna rum
åt en yngre och skickligare anförare, uppretades den

sextiolre-årige och sjuklige mannen ganska mycket och

begynte klaga öfver otacksamhet och hota med att taga afsked,

inbillande sig att dermed skrämma regeringen. Men inom

några månader fick han taga afsked af hela verlden. Sorg,

harm och en oregelbunden matordning lade honom på

dödsbädden 1).

Få hafva gifvit anledning till .så länga och invecklade

reduktions-undersökningar, som Karl Gustaf Wrangel. Ännu
20 år efter hans död voro de så litet utredda, att hans

arfvingar uppgåfvo sig hafva att af kronan fordra 770,732

d. s. m. 2); och staten deremot påstod sig hafva att af

sterbhiiset fordra 694,480 riksdaler 3i. Troligen hafva

dessa räkningar aldrig blifvit eller kunnat blifva fullkom-

ligen afgjorda.

GUSTAF OTTO STENBOCK.

Från föregående berättelsen känna vi mannen, en

krigare, som ofia med ära framträdt på ärans fält; tapper,

skicklig, ofta äfven lycklig, fast icke mägtande hinna till

främsta ledet af Sverges lysande hjelterad. Dock var det

sannt, hvad Olof Hermelin skref; nämligen, att Gustaf

Otto Stenbock kunde som vittnen till sina bragder åberopa

Rhens och Oders böljor, samt Preussens och Polens fält;

och tillägga vi likaså det vestra Sverges skyddade grän-

ser under icke mindre än tre .serskilda krig, nämligen:

\) Köpenhamns bibliotek. De morbo et obitu C. G.

Wrangelii relatio medica von Helwig.

2) Nordin fol. bunden 39, sid. 241 Kongl. bref d. 7 Maj

1696.

3) S. st. sid. 552. Kongl. brefvet d. 4 Apr. 1703.

FryxelU Ber. XIX. 11
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1645 1), 1657 2) och 1678 3 . Allt (fetta uträttades^

icke blott genom personligt mod, ulan ock genom enskilda

uppoffringar. Vid kronans bristande tillgångar pantsatte

han stundom egna gods för att skaffa medel och krigs-

förråd åt trupperna 4

.

Dessa minnets lysande dagrar afbrytas dock af ea

och annan skugga. En sådan var nederlaget på Fyea

1659 S). En annan och mer sjelf-förvållad var Stenbocks

svaghet att vilja blifva riksamiral och riksförmyndare^

ehuru han hade föga kännedom af de ärender, som hörd»

till ifrågavarande befattning. Han lyckades 6); men till

sin och rikets olycka. Frän en skicklig krigare till lands,

blef han en oskicklig riksamiral 7); derjemnte en högst

olycklig. Vi minnas den tadelvärda sjöförvaltningen under

förmyndarestyrelsen; det tadelvärda sätt, hvarpå han lät

sitt enskilda hus af kronans matroser uppbyggas; och

slutligen det ömkligt misslyckade sjölaget 1675 8). Detta

sednare ådrog honom dryga skadeersättningar och nägo»

tids onåd, såsom redan berättadt är.

Kort derefter började ock reduktionens och Stora

kommissjonens efterräkningar, och snart hade Stenbocks

hela förmögenhet smält bort 9}. Det gick slutligen så.

t Se O. 297.

2) Se lÄ. <5.

3) Se 15. 167.

4) Red u k t. kan si. liqvid. kommiss. prot. d. 8 Dec. '1680'.

5) Se 13. 124—128.

6) Se 13. 91.

7) I 14:de delen, sid. 46, ha vi sagt, att lian i rådet åldrig-

förde flottans talan. Detta för hårda uttryck bör utbytas

mot sällan enligt en grundad anmärkning i biograf, lexik.

IS. 297.

8) Se 15. 70—74.

9) En främmande källa, Theatrum europaeum, 12. 456 näm-
ner, att Stenbock af konungen 1082 fick tillbaka sitt bus

i Stockholm. Men härom ba vi icke funnit någon uppgift

i svenska handlingar. Maa vet tvärtom, att Stockholm»
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långt, att den sammetsrock, hvaruti han vid ett ulmät-

ningstillfälle var kladd, blef af borgeniirerne tagen i pant

för att komma åt de silfverknappar, som lunnos deri fa-

stade. Till en stor del voro dessa efterräkningar en följd

af hans upphöjelse till riksamiral och riksförmyndare. Så

dyrt fick han betala denna sin fåfänga.

Fastän härdt pressad genom dylika räfster, tyckes

han likväl icke hafva varit i någon egentlig onåd. Han

återfick, åtminstone till namnet, högsta ledningen af sjö-

försvaret. Hans grefvinna blef 1GS4 kallad att i stället

för en af de furstliga faddrarna bevittna prins Ulriks dop;-

och när Stenbock sjelf året derpå afled, blef jordfästningen

hedrad med konungens och hela hofvels närvaro. Fastän

samma Stenbock hade några år förut blifvit dömd från

sin syssla och till en ganska dryg skadeersättning, vågade

dock likpredikanten att i öppna och oförtäckta ord om-

tala hans gudsfruktan, gifmildhet samt förtjensler om fäder-

neslandet. Ett godt namn är en säker hamn, togs till

betruktelseämne öfver den välmenle men olycklige riks-

amiralen. Spegel, hvilken som sönernas lärare hade länge

varit i hans hus, skref en annan likpredikan, men i samma
anda och med samma beröm; och Olof Hermelin, hvilken

i nämnde befattning blef Spegels efterträdare, sjöng vid

riksamiralens död, huru snöhvit redlighet skulle skydda

den bortgångnes hvilorum V.

PER LARSSON SPARRE.

Läsaren minnes måhända den utmärkte rikskansleren

Erik Sparre, hvilken är IGOO blef i Linköping på ett

obilligt och till och med orättvist sätt dömd till döden 2)_

borgerskap har under Karl den tolftes olycksår åt hjeiten

Magnus Stenbock inlöst octi skänkt ett fadrens lius, som
förut varit pantsatt.

4) Linköpings bibliotek. Carmen. Suec. poet. vol. VIII.

Olof Hermelins skrifter.

2) Se 4. 3G2.
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Man har anmärkt, att en stor skara af hans barn och

barnbarn fingo under det följande tidehvarfvet hugna sig

åt mycken lycka och framgång inom fäderneslandet. Sju

bland dem blefvo riksråd, och bland de öfriga räknas två

landshöfdingar, en general, en rikstygmästare, o. s. v. Frän

1627 till 1(564 hade landtmarskalksstafven varit förd af

en Sparre ej mindre än tolf serskilda gånger. Det var

liksom ville lyckan eller öfverhelen godtgöra ciet orättvisa

öde, stamfadern måst undergå.

Bland dessa barnbarn var den här ifrågavarande Per

Larsson Sparre. Redan tidigt gynnades han af lyckan,

varande väl artad och väl uppfostrad samt begäfvad med
flere utmärkta själsförmögenheter; och dessutom broder till

Kristinas gunstling, den sköna Ebba Sparre. Två dagar

före tronafsägelsen har derföre nämnde drottning fit honom

utfärdat ett gåfvobref pä 3,000 riksdalers ärligt underhåll,

och det i sex års tid. Liksom många andra Kristinas

åtgerder från dessa månader, blef också nyssnämnde skrif-

velse behandlad såsom helt och hållet oefterrättlig, års-

underhållet derföre ingen enda gång utbetaldt och bref-

vet derom slutligen af Karl den elfte helt och hållet

ogilladt 1).

Per Sparre hade emellertid ingått i krigstjensten och

under Karl Gustafs fälttåg flere gånger utmärkt sig på

ett ganska fördelaktigt sätt. Deremot, och i sällskap med
sin svåger Magnus Gabriel De la Gardie, led han är

1677 det beryktade nederlaget vid Uddevalla 2).

Hvad som utgör Per Sparres förnämsta ryktbarhet,

är hans försvar för högadeln och dess anspråk. Redan

vid riksdagen 1678 uppträdde han i sådan egenskap och

'det på ett ganska bestämdt sätt 3). Vid riksdagen 1680
var det likaledes han, som i egenskap af högadelns ledare

och talare kraftigast motarbetade reduktionen och Stora

1) Nordin, bund. fol. 39 sid. 714. Kongl. Br. den 47

Nov. 4686.

2) Se 15. 4 61.

3) Riddarhus-prot. d. 3 ooti 7 Febr. 4678.
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kom missjonen. Han gjorde della med en sans och måtla,

som ganska fördelaktigt utmärkte sig i jemnförelse mot

redukfionsherrarnas olagliga förhetsningar. Pä sin höjd

kan man förebrå Per Sparre ett enda förhastande; näm-
hgen, då han med större delen af högadelspartiet lemnade

riddarhuset, innan ståndet hunnit afslula den vigtiga om-
röstningen om reduktionen 1). Vid alla andra tillfällen-

begagnade han med utmärkt påpasslighet och takt hvarje-

lägenhet att hindra hesagde två för adeln menliga räfster.

I frågan om enväldet gjorde han deremot alldeles intet

motstånd, utan uppträdde snarare till stöd för hofvet och

dess afsigter 2).

Eflergifvenheten i denna punkt kunde icke utplåna

oviljan öfver motståndet i de andra. Reduktionen gick

också öfver Per Sparre med mycken stränghet. Han blef

genom densamma bragt, om icke till armod, åtminstone till

ganska torftiga omständigheter.

Vör öfrigt heskrifves linn icke såsom någon serdeles

kraftfull man. Likasom gemålen, en grefvinna De la

Gardie, älskade han ett lysande lefnadssätl, hvarföre huset

också fördjupades i betydliga skulder ."5). Tillika tyckes

han sjelf hafva varit mycket begifven på vällefnad A). En
så beskafTad personlighet dugde icke att uppträda mot

Karl den elfte och att bestå i en kamp, der det gällde att

segra eller falla. Sparre hade på långt när icke det

lynne, som häldre låter sig brytas, än böjas. Han böjdes^

dock som röet, än åt ena, än åt andra sidan. Han gjorde

icke såsom Rålamb, Kurck och Otto Wilhelm Königsmarck

m. fl., hvilka drogo sig helt och hållet från hofvet och

från allt deltagande i stalsärenderna. Han gjorde ej hel-

ler som Bengt Oxenstierna, Fabian Wrede m. fl., hvilka

helt och hållet gingo öfver till det rådande partiet. Per

4) Se IJ. 95.

2) Se 16. IG3.

3) Nordin. Karin Wallenstedts bref till Ehrensteén 1674^

4) Linköpings bibi. Johan Rosenhanes uutobiografi.
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Sparre haltade på båda sidorna. Stundom uppreste sig hans

högadliga stolthet mot kamratskapet med uppkomlingarna,

så att han icke ville gifva dem excellens-tittel 1). Stun-

dom och vanligtvis böjde han sig för omständigheterna,

och vid sednare riksdagar var han en för hofvet ganska

medgörlig ja-herre. Det säges, att han sökte på delta

sätt vinna konungens ynnest och en rådsherreplats. Det

sednare misslyckades; och i hufvudsaken äfven det förra.

Dock smickrades han genom ytliga hedersbetygelser. Han

blef ofta kallad till hofvets salar. Vid ett af de kungliga

barnens dop, fick han till och med åtnjuta den hedern,

att stå fadder i ställe för en frånvarande furstlig person.

Han var till dylika högtidligheter serdele.s egnad. Upp-
fostrad vid Kristinas hof, blef han i don tidens finare

umgängessätt än mer uppöfvad vid Ludvig den fjortondes,

der han vann så mycket bifall, att han nämndes till

fransysk grefve. Genom en sådan utbildning af naturliga

anlag blef han ett mönster af behag och artighet. Som
sådan och med sina gamla högadliga åsigter gjorde han

ett besynnerligt afbrott mot Karl den elftes öfriga, mycket

olikartade hofmän.

Ett drag må tilläggas. Vi hafva nyligen läst ora

Magnus Gabriel De la Gardies sista dagar, och huru den

fordom mycket firade mannen blef af de flesta glömd och

öfvergifven. En bland de få, som i dessa sorgens dagar

aldrig glömde, aldrig öfvergaf den olycklige, var Per Lars-

son Sparre.

NILS BIELKE

var på sin tid en bland de utmärktasle män inom vårt

fädernesland och hade på flere dess förhållanden ett gan-

ska stort inflytande. Hans person och lefnad påkalla der-

före en omständligare teckning.

<) Se 16. ISS.
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Han var född 1644 och förlorade i yngre år både

{ar och mor; men fick det oaktadt en ganska vårdad upp-

fostran. Från 17;de till 23:dje aret reste han utrikes

och dellog under samma tid såsom frivillig i åtskilliga den

fransyska härens krigsrörelser. Turenne fattade ganska

mycket behag för den unga svensken, och ville fasta ho-

nom vid Frankrikes fanor; men Bielke vägrade, och åter-

vände till fäderneslandet. Här hade han redan förut an-

tagit tjenst vid artilleriet och tillika som kammarherre i

Hedvig Eleonoras hof. Hans person och uppförande vunne

på sistnämnde ställe så mycket bifall, alt han snart ut-

nämndes till öfver-kammarherre och fick vid 27 års ålder

]öfte om den snart lediga riksstallmäslareplatsen. Så ly-

sande voro inom denna krets den unga friherrens utsigter.

Men hans håg stod icke till hoflefvernet, utan till

kriget. Han bad derföre att blifva anställd vid lifregemen-

tet till häst, och såsom dess öfverste-löjtnant, fastän denna

syssla s(od i rang under den, hvilken han vid hofvet re-

dan innehade, och således än djupare under den, om
hvilken han hade afväntnings-löfte. Denna begäran bifölls,

och Bielke väckte på sin nya plats lika mycket uppse-

ende, som förut vid hofvet. Ett år derefter blefvo på en

gång lediga så väl riksstallmästare-ämbetet som öfverste-

beställningen vid nämnde regemente. Karl lemnade honom

fritt val mellan båda. Bielke anhöll då om öfverste-

platsen, så framt nämligen hans majestät ansåg honorfi

efter så kort tjenstgöring den samma värdig. Karl biföll;

och genast och kraftfullt grep sig nu den unga öfversten

an med regementets omskapning och förbättring, och det

med så mycken framgång, att Karl blef vid nästa mön-

string alldeles förljust öfver troppens förlräfTliga hållning.

I sin hänförelse gaf konungen till och med nya anslag

för det ståtliga regementets utvidgande, så alt det från

1000 skulle uppstiga till 15O0 man. Och att enhvar

bland dessa ryttare blef utmärkt genom dugligheten af

sin person, sin rustning och sin häst, derom drog Nils

IBielko försorg, så vidt möjligt var. Han skydde hvarken
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kostnad eller möda, då det gällde regementets ära och

välfärd; blifvande derföre ock af en hvar inom dess leder

älslod med en kärlek, som i eldprofvets stund icke tve-

kade att i döden följa sin unga öfversle.

Det var i spetsen för detta regemente, som Nils

Bielke uppträdde i slaget vid Lund och kraftigt bidrog

till den härliga och afgörande segren. På dem berodde

nämligen slagels utgång åtminstone vid tvänne serskilda

tillfällen. Redan i stridens första begynnelse var sven-

skarnas högra flygel nära att upprifvas; och i och med

det samma hade slaget varit förloradf, redan innan midten

och venstra flygeln hunnit rycka fram och ordna sig.

Olyckan förekoms genom det utomordentliga hjeltemod,

hvarmed Nils Bielke och lifregementet ensamma uppehöllo

striden samt buro (yngden af den öfverlägsna fiendens

anfall, och sålunda skaffade den öfriga svenska hären tid

att hinna till slagfältet. Äfven under den sista förtviflade

brottningen blefvo Nils Bielke och hans lifregemenle de,

som afgjorde striden. Det var han och hans ryltare, som

föllo den ännu kämpande fienden i ryggen och sedermera

för andra gängen buro tyngden af dess öfverlägsenhet och

uppehöllo striden, tills från andra sidan svenskarnas ven-

stra flygel hunnit fram, hvarefter danska hären blef kros-

sad emellan båda och striden slutligen och en gång för

alla afgjord. Högsta äran af segrens såväl (örsta grund-

läggning som slutliga fulländning tillhör således Nils Bielke

och lifregementet. De voro dess både A och O, begyn-

nelsen och ändan. Konungen, som nästan hela dagen följt

och bevittnat bragderna, erkände dessa förtjenster både

hos troppen och hos dess anförare, och uttalade detta

erkännande med ord så varma, som de kunde komma
från ett menskligt bröst l). Detta beröm var också väl

och dyrt förtjent. Af de ursprungliga 1500 stodo blott

300 ryttare qvar i ledet. De öfriga lågo på fältet till-

sammans med nästan hela sitt befäl.

O Sö 15. 439.
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Vi hafva med någon utförlighet påmint läsaren om:

dessa Nils Bielkes redan förut berättade bragder. Det har

skett icke utan afsigt. Det var nämligen denna dag och

detta utomordentliga hjeltemod, som fastade konungen vid

nämnde herre, och det med en tillgifvenhet och ett för-

troende, som hos Karl den elfte nästan saknar exempel,,

och som blef af stort inflytande på fäderneslandets sed-

nare öden. Karl lofvade Bielke redan samma qväll fram-

tida erefvevärdighet och efter några dagar skickade han

till honom Rehnskiöld med fullmagt att i ett steg gå från

öfverste till general-löjtnant. Bielke ville ej på detta sätt

springa förbi sin äldre vän, generalmajoren Wittenberg,

och han fruktade tillika, att så brådstörtad befordran

skulle väcka allt för mycket afund och tadel. Han bad

Rehnskiöld underrätta konungen om dessa sina betänklig-

heter. i\Ien Rehnskiöld vägrade och gick, sedan han lem-

nat fullmagten qvar pä bordet. Bielke gaf då samma
uppdrag åt en sin förtrogne vän, baron Rosenhane. Karl,

underrättad om förhållandet, berömde Bielkes uppförande

och utfärdade enligt hans begäran en ny fullmagt, hvilken

lydde blott på generaimajors-plalsen. Emellertid ordnades

lifregementet om igen och uppbragtes till ett antal af

1800 man. Det deltog sedermera i Landskrona-slaget med
mycken ära både för sig och för sin anförare, hvilka der-

under en gång tillsammans räddade Karl den elfte, som

var nära att blifva tillfångatagen. Nästan under alla

fältslaeen hade också Bielke den hedren att se konungen

följa med
^
lifregementet och bevittna och berömma dess

bragder. Ar 1678 fick äfven Bielke fullnifigt som general-

löjtnant och 1679 formligt bref på framtida grefskap.

Allting visade, att han åtnjöt sin konungs tillgifvenhet

och iörtroende i ovanligt hög grad.

Men i spåren af lyckan och utmärkelserna följde,-

som vanligt, afund, hat och stämplingar. Huru dessa af

Johan Gyllenstierna leddes derhän, att Bielke blef slutligen

och mot sin vilja aflägsnad från hofvef, under förevänd-

ning alt som svenskt .sändebud gå till Paris, detta är
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redan omtaladt 1). Tillika visste Gyllenstierna alt under

tiden ställa så till, att lilVegementet blef taget från samma

Bielke och gifvet åt en annan.

Bielkes vistelse i Paris räckte ungefär tre år; och

redan nu yttrade han en viss benägenhet att för någon

längre lid antaga fransysk tjenst. Detta var måhända en

följd af de nya stalsäsigter, som hade i Sverge gjort sig

gällande, och med hvilka Bielke var mycket missnöjd.

Redan under denna tid kom lian ock i någon ovänskap

med Bengt Oxenstierna. Anledningen bestod mest i små-

saker, sqvaller, littelträtor och dylikt 2 . En försoning

skedde väl; men agget tyckes hafva selat qvar i bådas

bröst. Måhända bidrog också denna omständighet till den

bittra och långvariga fiendskap, som längre fram emellan

begge dessa herrar utbröt och blef af så mycket infly-

tande pä fäderneslandets sednare öden.

Oaktadt sitt missnöje både med Oxenstierna och med

reduktionen, återvände dock Nils Bielke år 1682 till fä-

derneslandet. Men här kunde han icke finna någon rätt

trefnad. Riksdagen samma är pågick med sina förut om-
talade envålds- och reduktionsplaner. Båda delarna voro

i och för sig sjelfva motbjudande för en man med Nils

Bielkes åsigter, och reduktionen blef del än mer genom

de hårda, stundom orättvisa efterräkningar, som drabbade

hans ståndsbröder, slägtingar och äfven honom sjelf. Knappt

hade han nämligen kommit hem, förrän han möttes af

en räfstefordran på 25,0Q0 riksdaler. Dessutom kunde

han ej förmå sig att deltaga i genomdrifvandet af hofvets

ofvannämnde riksdagsplaner. Detta allt jemnte Oxenstier-

nas ovänskap torde haft sin "andel i den märkbara kyla,

Karl vid denna tid honom visade. Konungen upptog t.

-ex. ganska illa, när den stolte Bielke ämnade låta 12

öfverstlöjtnanter bära till grafven sin svärmor, riksmarsken

4) Se 10« UO.

5) Up.psal. Palm.sk. 4:o, N:o 970.
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Gustaf Horns enka. Karl framkastade också det besyn-

nerliga förslaget, alt Bielke skulle blifva generalguvernör

öfver de norrländska orterna; en plats, som pa intet sätt

var lockande för en man med Bielkes lynne, lefnadsvanor

och anspråk. Denne afböjde ocksä förslaget och började

i stället lyssna till de täflande anbud, som från Holland,

Frankrike och Österrike framställdes. Det afgjordes slut-

ligen, att han skulle begifva sig till Österrike och under

dess fanor deltaga i ungerska kriget. Konungen hade

redan gifvit sitt bifall och resan skulle anträdas ett hälft

år efter hemkomsten från Paris. Men mot sofnmaren sist-

nämnde år fick man underrättelse om Danmarks och

Frankrikes rustningar mot Sverige. Dä blef Bielkes

närvaro och biträde åter af högsta vigt. Han mä^te stanna

hemma för alt, om så behöfdes, i Skåne och vid konun-

gens sida leda fosterlandets försvar.

• Men del behöfdes ej; och 1684 reste han utrikes,

såsom många trodde, i afsigt att aldrig mer återvända.

Efter någon tvekan mellan de olika anbuden, mottog han

slutligen plats som general-fällmarskalk-löjtnant hos kur-

furslen af Bajern och fjenstgjorde med ära i ungerska

fälttågen frän och med 1684 till och med 1687. Under

denna lid utmärkte han sig på det mest lysande och äro-

fulla sätt; deltog 1684 i belägringen af Ofen, 1685 i

eröfringen af Neuhäusel och segern vid Gran, då han fick

under sig skjutna, vid första tillfället en, vid det andra

två hästar. Ar 1686 öfverraskade han Pesth samt deltog

i eröfringen af Stuhl-Weissenburg och Ofen; samt 1687
i den lysande segern vid berget Harzan 1;. Vid alla dessa

tillfällen framstod han såsom en serdeles både tapper och

skicklig' krigare, ofta förande en af flyglarna och alltid

väsendtligen bidragande till segern. Sådana förtjenster blefvo

ock erkända och belonta. Bielke utnämndes till general

<) Nära Mohatz, hvarförc slaget af somliga får namn efter

denna stad.
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vid kavalleriet, först af bäjerslia liurfursten och derpä af

kejsaren, livilken sednare slutligen upphöjde honom till

värdighet af tysk riksgrefve.

Under nämnde år säg man flere unga svenskar be-

gagna tillfället alt under landsmannen Bielkes. ledning,

taga del i dessa lysande bragder och öfva sig i krigs-

yrket. Som sådana hans lärjungar märkas Filip Königs-

marck, Axel Baner, Arvid Horn och Adam Ludvig Le-

wenhaupt.

Ehuru ogerna, hade dock Karl den elfte bifallit

Bielkes utrikes tjenstgöring och till och med förärat ho-

nom tvänne kompanier ryttare att medföra till Ungern.

Sedermera blef konungen, både å egna och fosterlandets

vägnar, mycket smickrad af det uppseende^ som väcktes,

och den ära, som inlades af denne hans undersåte och

fordne stridskamrat. Jag har^ skref han till Bielke, med

stor förnöjelse sett^ hur den aldra-högsle Guden har åt

herr kongl. rådet förlänat nåden att besegra fienden .- så

att herr kongl. rådet förvtirfvat sig öfver hela verlden

ett odödligt namn. Det är ock för oss svenskar en stor

ära^ att en bland vårt folk har genom Guds bistånd vun-

nit den utmärkelsen att så grundeligen slå turken ur

fältet m. m. Emellanåt framstucko dock Karls vanliga

och långt drifna misstänksamhet mot främmande trosbe-

kännare. Gång på gång uttalade han sin farhåga, att de

elaka papisterna derute torde hata Bielke för dess ren-

lärighets skull samt missunna det evangeliska Sverige en

sådan fältherre och derföre söka genom något slags arf-

tagare-pulfver 1) bringa honom om hfvet. Tillika lät

konungen förstå sin önskan, att Bielke måtte med det

första återvända till Sverige. Men dertill visade denne

föga lust, och i många hänseenden var saken ej heller

serdeles lockande. Medan Bielke i ungerska kriget för-

värfvade odödlig ära, och Karl den elfte yttrade deröfver

4) Pulvre de succession.
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en oförställd förtjusning; under allt detta lät dock sist-

nämnde furste sitt reduktionsverk gång på gäng angripa

den frånvarande hjelten, och det på ett ganska kännbart

sätt. Ar 1685 framställdes mot honom en ny fordran

pä ;20,000 riksdaler, hvarefter följde det ena anspråket

efter det andra, sä alt Bielkes förut stora förmögenhet

betydligen minskades. Denne tog saken med skenbar

köld och undergifvenhet. Han prutade icke emot, hvar-

ken pä ett eller annat sätt; utan lät nästan handlöst

reduktionen åt kronan tillerkänna egendom efter egendom.

Af flere omständigheter säg det ut, som ville han helt

och hållet draga sig frän fäderneslandet och söka sin

lycka under en annan styrelse; och detta hade för honom

måhända varit det bästa.

Men jemnte Ascheberg var Nils Bielke en bland de

få personer, for hvilka Karl den elfte ådagalade någon

verklig och innerligare vänskap och tillgifvenhet. Dessa

känslor fortforo länge; ehuru olika båda personerna voro,

och ehuru mänga och djupa stämplingar, som med mer

eller mindre lycka mot den utmärkte gunstlingen anlades.

Förhällandet till Bielke är i så måtto ett bland de vackra-

re dragen i Karl den elftes lefnad. När nu Bielke ge-

nom segrar och belöningar blef mer och mer fästad vid

Österrike och Bajern, begynte Karl känna en liflig far-

håga att möjligtvis förlora den älskade ungdomsvännen.

Vanligtvis stolt på sitt konungsliga envälde, nedlät han

sig dock inför Bielke till förklaringar, ursäkter, nära nog

till böner om dennes fortfarande vänskap. Så har han

just under ifrågavarande är med sitt vanliga klena staf-

sätf, men med hjertals hela välmening skrifvit följande ra-

der: iofjli vett väl at här äre ellaka mennigsjor som här-

ifrån kansje beräta edher dhet iagh inthet achtar edher

heller ber någon estim för edher person, dhet vett Gudh
allena hvadh för en consideration iagh hafver haft för

edher och än hafver och vilken iagh vill helst hafva medh

migh ener dhet skal en gon gälla igen ty vij känna hivar-
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andra best och altidh hwarit w//i? alla actsioner uthi Skåne

uppå en flygel medfi hivarandhra iagh väntar edher loists

hijt i höst. Mer och mer ogerna biföll han den förnyade

årliga tjenstledighet, Bielke begärde; och slutligen förkla-

rade han sin bestämda önskan, att få honom tillbaka igen-;

sin verkliga längtan derefter; — och sitt fasta beslut att

här hemma i Sverge förse sin kära Bielke så väl, att

denne icke skulle behöfva söka främmande herrars tjenst.

Karl bjöd till att hålla sitt löfte. Inom loppet af 1687
utnämnde han Bielke till general, kongl. råd, grefve och

generalguvernör i Estland; och när Bielke visade mindre

lust för sistnämnde befattning 1), lät Karl pruta med sig

och utnämnde honom i stället till den vida angenämare

och fördelaktigare platsen alt vara generalguvernör i Pom-
mern. Jag hoppas, sk ref han, att min kära Bielke skall

återupprätta det olyckliga och förstörda landet. Karl gick

än längre. I sina bref anförde han, beklagande och ur-

säktande, den rikets nöd, som hindrade honom frän att

gifva en belöning, svarande mot konungens önskan och

Bielkes förljensler; men tillade han med sitt vanliga ord-

språk: mina ämbetsmän kunna visserligen blifva saliga,

men icke rika. Karl nedlät sig ytterligare att serskildt

försäkra Bielke om rigtigt utbekommande af den lofvade

lönen, till och med att öka den med gods och gåfvor.

Ja konungen sökte tvärtemot sin vana att i sjelfva sättet

för dessa nädebevisningar inlägga någonting fyndigt och

förekommande. När Bielke i .lanuari 1687 från Ungern

återvände till Sverge och uppsökte konungen i Örebro^

skickade denne VVallenstedt emot honom ned på Hjelma-

ren för att der och redan i förväg öfverlemna honom full-

magten att vara kongl. råd; på det Bielke skulle, som så-

-l) Enligt andra källor önskade Bielke just denna mindre vig-

tiga plats ; emedan tian lioppades att kunna från densamma
bekomma tjenstledighet och tillfälle att ytterligare deltaga

i ungerska kriget; hvilket han förutsäg icke skulle sä latC

beviljas, om han i stället komme till Pommern.
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dan, kunna genast vid sitt uppträdande i hofvet intaga

den höga plats, lians bragder förtjente.

Pä sådant salt blef Bielke nästan mot sin vilja dra-

gen tillbaka till fäderneslandet och invecklad i dess sty-

relseverk. Utan konungens nyss omtalade och personliga

tillgifvenhef, hade han, likasom Königsmarck, troligtvis stan-

nat i främmande land och sålunda undsluppit de moln

och stormar, som fördystrade sednare delen af hans lefnad.

Ty vid närmare och förtroligare umgänge kunde en in-

nerlig och ömsesidig vänskap icke länge ega bestånd mel-

lan en konung, som Karl den elfte, och en sådan under-

såte som Nils Bielke. De voro dertill hvarandra för myc-
ket olika. Krigarens mod och minnen jemnle en varm
fosterlandskärlek utgjorde det enda, som de hade gemen-
samt. För öfrigt var konungen okunnig, rå, tarflig, ha-

tande högadeln och älskande reduktionen; Bielke deremc-t

kunnig, belefvad, pragtlysten, full af högadelns både stolt-

het och reduktionshat. Ascheberg, som tvifvelsulan ogil-

lade mycket i konungens styrelse, hade likväl nog köld

och beräkning att hålla sådant inom sig och att undvika

allt deltagande i parlistriderna, sysselsiUtande sig endast

med sådant, som omedelbart hörde till hans ämbete. Man
ser tydligen, att Bielke flere gånger föresatte sig göra på

samma sätt. Men i längden mägtade han icke iakttaga en

så försigtig återhållsamhet. Han var för het och för if-

rig, för att är ut och år in kunna med armarna i kors

betrakta en hop åtgerder, som han ogillade, en hel sty-

relseplan, som han ansåg skadlig för fäderneslandet. Äre-

lystnad, sjelfkänsla, fosterlandskärlek, allt eggade honom
att gripa in i regeringens gäng och gifva den en annan

och, som han trodde, bättre riktning. Denna hans känsla

uppkiltlades än mer af en mängd missnöjda, hvilka Ön-

skade att till ledare och hufvudman få en herre med Biel-

kes stora namn, egenskaper och konungagunst. Så blef

han af omständigheter, omgifningar och af sina egna an-
lag, men mot sin egen vilja inryckt i partihvirfveln. Han
var i besittning af många för en sådan bana erforderliga-
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egenskaper. Några saknades dock. Han hade visserligen

stor förmäga att böja sig efter den olika sinnade konun-

gens lynne och äsigter; men icke nog beherrskning att

kunna inför andra dölja sina ogillande tänkesätt. Här-

igenom gaf han fienderna vapen i hand och grundlade sitt

slutliga fall. Detta inträffade icke förr än under nästa

regering. Men redan under den närvarande kändes de

föregående skakningarna. Vi vilja beskrifva dem.

Det var 1688, som Bielke återvände till fädernes-

landet och dess fjenst. Just vid samma tid började ock

inom svenska rådkammaren den svåra och långvariga slit-

ningen mellan fransyska och österrikiska partierna. Hela

denna tvist är redan i föregående del utförligen omtalad,

i synnerhet i berättelsen om kaperierna l). Här vilja vi

som efterskörd upphemta de tilldragelser, som mera enskildt

röra Bielkes person. Han ogillade och med skäl, det sätt,

hvarpå konungen och Oxenstierna i denna fråga ledde ut-

rikes ärenderna. Han dolde ej heller detta ogillande. Fran-

ska ministern och partiet gjorde derföre naturligtvis allt

möjligt för att rycka honom helt och hållet till sin sida

och förmå honom alt till dess fördel använda sitt stora

inflytande. De lyckades; och Bielke störtade sig ohejdadt

in i denna vådliga strid. Under flera år fortgick mellan

honom och Bengt Oxenstierna en kamp på lif och död.

De många slämplingarna mot Oxenstierna äro redan be-

rättade; lika.så de många försök, som riktades mot Nils

Bielke, ena gången för att störta, andra gången för att

muta den fruktade motståndaren. Bland dessa sednare be-

mödanden har framför alla andra följande uppträde en

stor märkvärdighet. Engelsk-österrikiska partiet böd Bielke

40,000 riksdaler, om han ville gå öfver till deras och

Oxenstiernas sida. De lofvade till och med att öka sum-

man, men förgäfves. Underhandlaren, Du Gros, framlade

då för Bielke ett uppsnappadt bref, som innehöll, att Karl

Jbörjade misstänka Bielkes trohet och ämnade åt Hastfer

<) Se 18. 201—240.
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gifva generalguvernörs-platsen i Pommern. Du Cros tillade,

att England och Brandenburg skulle göra allt för ntt störta

Bielke, så framt denne icke ville ingå i nämnde staters

åsigter. Han visade ytterligare ett bref från den vid Lon-

dons hof mägtige hertigen af Devonshire, hvilket innehöll,

att kosta hvad som häldst, måste man antingen krossa

eller vmna Nils Bielke; ty eljest skulle denne förr eller

sednare leda konungen från de förbundna staterna och till

Frankrikes sida i). Men både detta och flere dylika för-

sök blefvo fruktlösa. Bielke fortsatte sin bana och var,

såsom vi sett, flere gånger ganska nära att vinna det åsyf-

tade målet.

Han arbetade ej heller för intet. Frankrike, och

längre fram Brandenburg, förärade honom gäng på gång

ganska dryga vängåfvor, mången skulle vilja kalla dem

mutor. Det är likväl icke lätt att säga, huru saken egent-

ligen bör betraktas. Man tror sig nämligen med säker-

het veta, att Karl den elfte tillät flere sina höga ämbets-

män att af främmande magter mottaga stora föräringar

till och med årssold. Så gjorde han ock med Nils Bielke,

åtminstone i afseende på Brandenburg 2), troligen ock på

Frankrike. Men huruvida dessa gäfvor helt och hållet

bestämde eller blott bekräftade Bielkes åsigter, det kan

endast afgöras af hans eget samvete och af det allseende

ögat. Omständigheterna tala dock för mildare tydning.

Emedlertid är säkert, att han under åren 1688 till 1692
var medelpunkten 3) för det franska partiet i Sverge;

och att han samma tid förehade med de flesta utrikes

magterna en mängd underhandlingar, somliga uppenbara.

4) Lektor W etters anteckningar ur geheimeark.
i Köpenhamn.

.2) I Stenbockska arkiv, på Thor sjö Hnnas flere bref,

i hvilka Karl den elfte tillåter Bielke att af Brandenburg

mottaga gåfvor för egen och befordringar för barnens räk-

ning.

3) Lindskiöld hade dock ända till sin död 4690 ett måhända
lika stort inflytande inom bemäite parti.

Fryxelli Ber. XIX. 12
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andra hemliga; kanske till och med så, att någon gång

innehållet icke ens var kändt af konungen.

Under dessa år bedrefs i Pommern ett stats-förvärf,

som gaf anledning till mycket tal och mycket tadel mot

både konungen och Bielke. Saken var följande. Vid

ifrågavarande tid had^e hvarje furste sitt eget mynthus och

ofta flere dylika. Åtskilliga underslef blefvo dervid be-

drifna; ej sällan af furstarna sjelfva, hvilka läto prägla

underhaltigt mynt och behöllo vinsten; sedan dock någon

del deraf blifvit gifven åt den förtroliga handtlangaren.

Slika hemliga eller olagliga verkstäder kallades IJackemynt

och voro strängeligen förbjudna; konungen af Sverge var

till och med förpligtad att i sina och kringliggande lyska

länder handhafva iakttagandet af detta förbud. Men van-

ligtvis var man den tiden föga samvetsgrann i sådana

hänseenden, och flere kringliggande stater underhöllo dy-

lika myntförfalskande verkstäder.

Från äldre tider fanns uti Stettin ett mynthus. Det

drefs för konungens räkning; men tvärtemot vanliga för-

hållandet lemnade det honom ingen vinst. Myntmästaren

och hans medhjelpare visste ställa så till, att hela behåll-

ningen stannade hos dem; och denna deras försnillning

blef i det längsta dold eller skyddad af anhöriga och vän-

ner bland borgerskapet, kanske ock af mutade ämbetsmän.

Karls skarpa reduktionsöga trängde dock slutligen fram

också till denna punkt. En grefve Wittgenstein 1) erböd

sig nu att leda stettinska myntverket så, att konungen

skulle deraf bekomma en icke ringa vinst; i Stockholm

hoppades man, att den skulle stiga ända till 50,000 riks-

daler. Medlet var det vanliga; nämligen att göra myntet

ganska underhaltigt, hvarjemnte det skulle utgå under

Wittgensteins namn och prägel. Planen uppgjordes af en

tysk hos grefven af Hohenstein varande ämbetsman vid

namn Hellberg, Denne kom till Stockholm och lofvade

1) Enligt en annan källa skulle han heta Hohenstein, måhända
drefs saken af två serskilda personer.
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konungen en betydlig vinst af kanske 100,000 riksdaler.

Karl antog förslaget och utnämnde Hellberg lill regerings-

råd, och uppdrog åt den i Stettin boende Nils Bielke att

ordna verkställigheten. Befallningen måste åilydas. Förra

ämbetsmännen vid det gamla myntet afsattes och Witt-

gensteins skyddlingar anlogos i slället. Men angående

sjelfva saken skref Bielke till konungen följande märkliga-

ord: jag anser det vara min skyldighet att i förevarande

ämne göra åtskilliga påminnelser. Jag tror, detta mynt-

verk kommer att kasta mycken skugga på eders majestäts-

höga nanni. Saken kati omöjligen hållas hemlig^ och detta'

mynt är vida sämre än det, hvilket hertigen af Celle lå-

tit såsom olagligt och odugligt borttaga. Eders majestät

är den, hvilken jemnte nämnde hertig bör efterse, att in-

tet underhaltigt mynt i dessa länder blifver utspridt. Jag

lemnar nu till eders majestäts höga bepröfvande, huru-

vida det kan vara eders majestät anständigt, att sjelf och

i sitt eget land tillåta ett sådant företag. Enligt min oför-

gripliga mening vore det bättre, alt borthyra verket åt en'

man, som sloge fullhalligare mynt och dcrföre årligen be-

talte blott 4000 riksdaler, än att få 6000 på sådant sätt

som nu i). Karl tyckes med nåder hafva upptagit påmin-

nelsen och befallt nedlägga det wittgensleinska hackemyn-

tet. Men här förekommer en lucka i underrättelserna-

När de ånyo vidtaga, finner man med häpnad, att under

tiden hade en stor och olycklig förändring inträdt. Karl

hade nämligen befallt återupptagandet af nämnde mynt-
verk. Det hvilar dock öfver hela uppträdet mycket mör-

ker, och detta i dubbel mening. Hvad som ur detsamma

här och der framskymtar, ulgöres ock af verkliga skugg-

bilder. Man upptäcker nämligen, att, oaktadt Bielkes of-

vanstående bref och konungens svar dera, har dock nämnde
hackemynt inom kort återigen varit i full gång; — att

som verkstad dertill begagnades en källare på slottet i

4)81600001431:3 arkivet på Ttiorsjö. Nils Bielke till

Karl d. M Maj 1689.
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Stettin; — att utprånglingen skedde genom Bielkes köks-

vagn, hvilken, lastad med falskt mynt, men under andra

förevändningar då och då sändes till Hamburg; — att

Wagener, en illa känd person, var den, som i sistnämnde

stad tjenstgjorde som handtlangare; — att samme Wagener

hade härom hemliga öfverläggningar med Bielke i en träd-

gård utanför Stettin; — att Karl den elfte sjelf ägde

kännedom om detta myntverk, och att han uppbar be-

tydlig vinst deraf; — att äfven Bielke fick sin andel,

men tillika befallning att hålla saken hemlig; — att man
lugnat sina samveten genom tanken på, att andra furstar

gjorde på samma sätt, o. s. v. Det är i sanning djupt

smärtande, att i en sådan handtering, i ett sådant bolag

finna tillhopa invecklade de båda fordom på Lunds slag-

fält med odödlig ära bekrönta stridsbröderna.

Bielke omskapade emedlertid det offentliga stettinska

myntverket helt och hållet. Ämbetsmännernas lön ned-

sattes från 1700 till 600 daler, och inrättningen lemnade

staten en årlig behållning af 10,000 riksdaler, då den

förut gifvit nästan ingenting. På detta sätt och tillika

g«nom det vs^ittgensteinska hackemyntet fick kronan en

ganska betydlig inkomst. Konungen och Bielke beräknade

den blifvande vinsten så stor, att man skulle för den-

samma kunna inlösa amtet Golno. — Men det gamla

myntfolket, som blifvit på ofvannämnde salt afskedadt,

fattade bittert hat mot Bielke och sökte på allt möjligt

vis nedsätta honom och hans nya åtgerder, deri lifligt

understödda af sina vänner och slägtingar bland borger-

skapet. Snart upptäcktes en omständighet, som gaf dem
vapen i hand; nämligen det i hemlighet fortgående hacke-

myntet. När Stettinerfolket började komma underfund

med dess tillvaro och verksamhet, trodde eller låtsade

Bielkes ovänner tro, att han på egen hand och till egen

och enskild fördel dref hela denna näring; och, skrifver

Bielke till konungen, som eders majestät ålaggt mig att

hålla saken hemlig^ har jag icke velat eller kunnat ur-

säkta mig genom att åberopa eders majestäts befallning.
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Jag vet ock ganska väl^ att fastän furstarna hafva nyt-

tan af dylika tillställningar, så vilja de likväl icke synas

deri; utan skjuta klandret från sig och på verkställarne.

Så gick det också nu. Bielke måste tigande bära det

allmänna missnöjet. Detta steg till en ganska betänklig

höjd, och en bland stadens predikanter vid namn Fabricius

var den, som mest retade sinnena. Vän med den afsatta

myntmästaren, förelog han sig att nästan hvarenda helge-

dag frän predikstolen angripa Bielke och dess åtgerder,

och i synnerhet den egennytta, hvarmed denne sednare

förmentes drifva del falska myntverket. Folkmassan blef

slutligen så upphetsad, att Bielke fruktade ett våldsamt

utbrott. Han lät i Stockholm anföra klagomål mot Fa-

bricius. Men vid hofvet hade denne mägtiga vänner; eller

rättare sagdt, Bielke hade många och mägtiga ovänner.

Saken blef för konungen framställd i en sådan dager, att

Bielke hvarken kunde erhålla stöd eller upprättelse. Kan-

ske fruktade ock konungen, alt ett kraftfullare försvar för

Bielke skulle röja hans egen andel i det tadlade företa-

get. Orsaken må nu hafva varit hvilken som häldst; följden

blef, alt Bielke måste ensam bära klandret. Detta sednare

fick förnyad och ökad fart genom följande tilldragelse. Vi

omtalade nyss, huru Bielke brukade sända sin köksvaga

till Hamburg för att, som det hette, hemla lifsförnöden-

heter; men egentligen för att utprångla det falska myntet.

Omkring 1692 började man dock alt misstänka dessa re-

sor. Vagnen blef vid Löckenilz af Brandenburgs utliggare

anhållen och undersökt. Då befanns åkdonet hafva dubbla

bottnar, mellan hvilka, likasom i kuskbocken, voro gömda

ej mindre än 6800 riksdaler i silfver. Myntet hade gref-

vens af V\'iltgenstein prägel, men höll 60 till 70 procent

mindre än det lagliga. Det bar alla spär af att hafva

blifvit helt nyligen slaget; fastän på detsamma, som myntar

Jästes^ 1688 och 1689; likasom hade del blifvit prägladt,

innan nämnde hackemynt första gången förböds. Genom
denna uppläckt var hela den skamliga rörelsen på det

oemotsägligasle sätt laggd i dagen, och man trodde sig
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veta, alt stora summor af dylikt mynt hade likaledes blif-

vit från Stettin utprångladt inom Polen, Brandenburg och

i synnerhet Hamburg. Huru saken för öfrigt aflopp, är

oss obekant. Vi veta blott, att alltsammans kom till Karl

den elftes öron, och alt Bielke oss veterligen icke led för

densamma något straff, icke ens blef tilltalad 1). Af dessa

omständigheter må läsaren sjelf göra sina slutsatser. Eget

är ock, att ej heller kurfursten af Brandenburg väckte

någon formlig rättegång. Man finner tvärtom, att han

också efter detta uppträde gaf samma Bielke mänga och

utmärkta bevis på sin nåd och sitt förtroende. 3Iånne äf-

ven kurfursten var bunden genom hemligt medvetande af

att sjelf hafva bedrifvit någon dylik rörelse 2^? Eller månne

han visste, att det var blott på Karl den elftes uttryck-

hga befallning, som Bielke befattat sig med ifrågavarande

myntverk?

Bielkes ovänner sökte visserligen all geno.m framhål-

landet af dessa myntförfalskningar skada honom hos Karl

den elfte 3'. Men försöket misslyckades; naturligtvis, eme-

dc^n konungen visste sig sjelf hafva lika, och troligen långt

större och svårare andel häri, än Bielken. — Myckel våd-

ligare för gunsllingsskapet var, att Bielke så bestämdt och

ifrigt satte sig emot del sätt, hvarpå konungen och Oxen-

-stierna behandlade Englands och Hollands kaperier. Han
utfor nämligen mot denna deras statskonst med ganska

häftiga och till och med förolämpande ord. Flere hans

1) Först efter Karl den elftes död blef denna ömtåligare

punkt vidrörd.

2) Uppgifterna om detta myntväsende grunda sig på Hellbergs,

Wageners och Arensburgs relationer i Riksark.; och pä
2 bref den il Maj 1689 och 29 Febr. 1692 från Bielke

till Karl den elfte •, och på ett från Frankfurt vid Öder d.

13 December utan årtal och namn skrifvet bref, alla tre

befintliga i arkivet på T hor sjö. Enligt .\rensburgs re-

lation har äfven i Stade funnits ett dylikt myntverk, hvaraf

Henrik Horn haft sin andel i vinsten.

3) Bondeska arkiv, pä Säfstaholm. Copior af B. Oxen-
stiernas bref. Bref till konungen den 29 Okt. 1692.
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bref af dylikt innehåll blefvo af Oxenstierna uppsnappade 1)

och för konungen framlaggda. Men ej heller detta för-

mådde störta den afundade gunstlingen. Karl kände må-

hända i sitt hjerta, att det låg ganska mycken sanning i

hvad Bielke yttrat. — Oxenstierna och hans vänner fram-

lade dessutom för konungen några bevis, att Bielke hade

mottagit penningar af utländska hof. Men icke ens detta

mägtade frambringa sin åsyftade verkan. Karl visste allt

för väl, att han sjelf hade åt sina ämbetsmän gifvit an-

ledning, och äfven tillstånd till ett dylikt handlingssätt.

— Alla dessa omständigheter sammanlaggda mägtade väl

att försvaga Karls tillgifvenhet för Bielke; men ingalunda

att omintetgöra densamma. Men till allt, hvad här ofvan

uppräknadt är, kom äfven ett annat förhållande, som var

mycket vådligare; emedan det vidrörde den ömmaste strän-

gen i Karl den elftes hjerta. Delta var den starka ovilja,

som Nils Bielke hyste mot reduktionen. En hvar kunde

ana, redan i luften känna tillvaron af sådana hans tän-

kesätt. Förhållandet insågs tämligen tydligt, också deraf,

att Bielke sorgfälligt afhöll sig från hvarje deltagande i

nämnde åtgerd. Men sådant oaktadt, och liksom för att

pröfva sin tjenares trohet äfven i slika mål, satte Karl

honom i spetsen för pommerska reduktionsverket. Bielkes

förtrogne vän, Fabian Wrede, rådde honom då, att söka

med högsta allvar fullgöra uppdraget. IVIen Bielke sva-

rade: jag har^ så sannt Gud lefver, icke fallenhet för ett

dylikt verk. När jag sitter i detsamma^ sker det med lika

stor harm och förtret,, som den räddhåga och bäfvan,

hvarmed de stockholmska reduktionsherrarna skulle i kul'

regnet sitta på en fästningsvall eller vid en löpgraf. Dess-

utom är det motbjudande att stanna onyttig på en plats

^

då man vet sig kunna göra nytta på en annan. Men

jag kan försäkra min bror, att jag och de öfriga krigs-

\) Thorsjö arkiv. Ett omslag, innehållande Bengt Oxen-
stiernas förtroligaste bref. Ett bref från Nils Bielke d.

28 Aus. -1692.
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ledamöterna sitta och gapa, när de andra börja gräla

om jure pubiico och jure privato, samt huruvida amissio

och privatio bonorum äro ett och detsamma o. s. v. Jag

tror, att, om vi soldater nödvändigt skola afgifva vår röst',

blefve det bäst, att vi helt enkelt bekänna sanningen, näm-

ligen, att vi icke förstå oss på alltsammaiis. Vid fiere

andra tillfällen lät han dylika sina tankar framskymta'.

Troligtvis hafva Pommerns innevånare snart nog upptäckt

hans verkliga tänkesätt och derigenom blifvit styrkta i sin

motsträfvighel vid reduktionen. Detta Bielkes uppförande

och dess förmodade följder blefvo af motpartiet tillvara-

tagna och jemnte allt det öfriga inför konungen framlaggda;

Det var omkring 1692, som man gjorde det häftigaste

anfallet. Företagets ledare var Bengt Oxenstierna och un-

der honom arbetade Hastfer, Vellingk och Gyldenstolpe.

För att skada Bielke begagnade dessa herrar icke blott

ofvanuppräknade omständigheter, utan ock hvartenda till-

fälle, h vartenda svepskäl; t. ex. om några Bielkes ryttare

uteblifvit vid en mönstring; om man trodde sig kunna

efter honom upptäcka några oriktiga kronoräkningar m. ra.

Hastfer och Vellingk samlade tillhopa så många dylika

anmärkningar och anklagelser, som de kunde uppleta och

öfverlemnade dem allesammans till konungen. Af så många

händer och från så många sidor undergräfna, började slut-

ligen konungens tillgifvenhet och förtroende att svigta.

Hvad som likväl mest uppbragte honom, var, som sagdt

är, den motvilja Bielke både i ord och gerning ådagalade

för reduktionen 1). Karls bref och uppförande begynte

ock från denna tid tämligen tydligt visa, att den fordna

nåden och värman voro förkolnade. Bielke klagade der-

öfver i ett af sina bref till konungen. Denne svarade:

om vi låtit mot eder förspörja vårt missnöje, när sa~

kerna icke gått den väg, vi önskat; — och om vid så-

dana omständigheter, vi mot eder skärpt våra ord, så

4) Lektor W etters anteckningar ur geheime-ark. i Kö—
pentiamn.
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bör detta icke förekomma eder främmande eller oväntadt.

När de, som våra bud stånda böra, derulinnan något

uraktlåta, då tillkommer det oss, som magten hafva, att

dem allvarligen sådant förehålla. Vårt ord är då en följd

af deras uppjörande. Det är i ty fall likasom ett eko,

hvilket på Ijufligt tal gifver Ijufligt svar; men på fult rop

kastar tillbaka ett fult återljud. Vi hafva visserligen upp-

satt eder på en hög plats, nämligen till styresman öfver

tvänne furstendömen. Vi vele ock, att i skolen samma
ämbete med vederbörlig myndighet förvalta. Men icke

hafva vi derföre afsagt oss öfverväldet eller magten att

efter vårt godtfinnande rätta det, som rättelse behöfver.

Detta vårt sinne kännen i ganska väl och hafven tillfö-

rene kunnat derefler eder skicka. Gören på samma vis

också hädanefter/ Deri ligger bästa sättet att bibehålla

den välvilja, som i sägen, att vi förut hafva mot eder

visat. Det är ock bästa sättet att hos oss förekomma

hvarjehanda vidriga tankar, hvilka vi ganska ogerna fatta

så mot eder som mot andra våra undersålare. Brefvet

är uppsatt af Bergenhielm och gifvet den 24 Mars 1693'.

Det låg en nästan fullkomlig onåd i sådana ord, i syn-

nerhet då de uttalades af Karl den elfte till den fordna

gunstlingen Nils Bielke. Denne sednare rättade sig efter

omständigheterna och vek bort från den stora skådebanan,

nöjande sig med en mera stilla och obemärkt verksamhet

på sin plats och i sitt ämbete. De många personer och

partier, som förut omgifvit den mägtige gunstlingen för

att genom honom vinna sina afsigter, äfven dessa drogo

sig med försigtighet och fruktan bort från den i onåd

fallne, och de kittlade ej mer hans egenkärlek med sitt

smicker eller hans utmärkelselystnad med sina eggelser.

Från främmande stater, t. ex. Sachsen, Brandenburg

och två gånger från Venedig gjordes emedlertid lysanda

anbud, ifall Bielke ville inträda i deras tjenst. Och haa

ville det och i synnerhet i Venedigs; men Karl ville det icke.

Så förflöto för Nils Bielke åren 1693 och 1694 utan nå-

gon betydligare tilldragelse och utan någ.0t tecken till dea
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fordna nådens återkomst. Tvärtom innehöllo konungens

skrifvelser ofla nog allehanda stickord och någon gång

äfven förebråelser. Det tyckes till och med, som han

förbjudit Bielke att frän Stettin aflägga något besök i Stock-

holm; och som Bengt Oxenstierna med flit sökt afböja

hvarje nytt sammanträffande mellan konungen och den

fordna gunstlingen.

Bielkes stolta och lifliga sinnelag kunde dock icke

Jänge trifvas i en dylik belägenhet, och hans återkomst

till Stockholm önskades troligen både af honom och hans

många dervarande vänner. Bland sådana räknades den

tiden också Kari Piper, Den, som slutligen vågade och

lyckades skafTa honom tillstånd att ålerbesöka hufvudsta-

den, var likväl ingen hans anhängare bland statsmän-

nerna, ulan hans fordna lärare, kyrkoherden i Storkyrkan

Matthias Iser. I Februari 1695 kom således Bielke om*

igen till hofvet. Konungen mottog honom höfligt; men i

början med afmätt återhållsamhet. Herrarne, hans både

vänner och, ovänner, iakttogo likaledes mycken, men be-

räknad uppmärksamhet. Somliga fruktade, andra hoppa-

des, att han skulle återvinna sin fordna gunst. Ingen-

dera var likväl säker på sin äsigt; och alla derföre högst

nyfikna att se, huru det skulle gå, när saken kom till

slutlig förklaring. Det tyckes ock, som Karl sjelf känt

sig olycklig genom ett så spändt förhållande till den for-

dom varmt älskade ungdomsvännen. Det tyckes, som han

sjelf önskat en förklaring, en försoning. Bielke fick der-

före en morgon befallning att infinna sig hos konungen.

Knappt hade han inträdt i rummet, förrän Karl med ett

af sinnesrörelse vanställdt ansigte mötte honom, sköt re-

geln för dörren och gick derpå till spiseln och började Öf-

verljudt gråta och snyfta såsom ett barn. Bielke i hög-

sta grad oroad och uppskrämd, frågade efter orsaken. Slut-

ligen utbrast konungen: jag är den olyckligaste menniska

på jorden^ ty jag har ingen enda, som jag kan förlita

mig på, och nu måste jag till och med finna bedrägeri

hos den^ som jag bäst trott och mest älskat. Derpå fram-
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visade han afskriften af ett bref, som han nyss bekommit,

och i hvilkel Bielke med flera skenfagra skäl anklagades

som förrädare mot konung och fädernesland. Tillika fram-

ställde Karl uppriktigt allt, hvad han ansåg sig hafva

att mot Bielke påminna. Nu följde en lång förklaring.

Karl afhörde med tålamod och godhet, allt hvad Bielke

som försvar anförde, och tycktes dertill lemna sitt bifall.

Bielke begärde slutligen att få veta sin angifvare och att

få behålla det afskrifna brefvet. Men konungen afslog

båda delarna, och kastade slutligen brefvet pä elden, ut-

bristande: nu har jag sagt allt, hvad jag haft emot eder.

Hädanefter vill jag icke mer tänka derpå; utan ni skall

få se, att jag blir densamme^ som jag varit hafver. Blif

också ni sjelf alltid sådan, som ni i våra ungdomsdagar

visade er! Härvid tog han Bielke hjertligt i famn och

försoningen var fulländad. Den blef sedermera på Ulriks-

dal bekräftad genom ett dryckeslag, så ymnigt och starkt,

att Bielke flere dagar derefter måste hålla sig vid sängen.

Under denna sjukdora besökte konungen honom ofta två

till tre gånger om dagen. För vanliga blickar tycktes

allt vara godt igen. Men om såret var läkt, slod dock

ärret qvar; och det hoplagade vänskapsbandet blef aldrig

så starkt, som före afslitningen. Karl hade erhållit allt

för nära kännedom af Nils Bielkes verkliga tänkesätt, för

att icke ana, att denne herre måste i djupet af sitt hjerta

taga parti mot konungen och för sina olyckliga, af reduk-

tionen utarmade ståndsbröder. Tillgifvenheten för dessa

sednare stack äfven vid ett annat tillfälle tämligen tydligt

fram. I sitt nyvunna grefve-vapen hade Bielke insatt

sköldemärken af tio bland rikets äldsta och anseddaste

ätter, likasom görande sig ära af deras slägtskap; — och

detta på en tid och under en konung, då man vanligt-

vis sökte och gjorde lycka genom motsatt uppförande. Per-

soner felades ej heller, som fortfarande bemödade sig om
att återuppväcka konungens misstankar, och dymedelst

föranleda någon ny brytning. En dylik fiskare i det

grumlade vattnet blef numera också Wallenstedt, hvilken
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i allmänhet hatade högadeln och serskildt fruktade Bielke-

såsom medläflare om magien. Man vet ock, att Wallen-

stedt gjorde honom hos konungen åtskilliga otjenster. Ett

exempel, ett spår deraf visade sig vid följande uppträde,

hvilket tillika är betecknande för Karl den elftes lynne

och tänkesätt.

I Juli 1695 var konungen vid Kungsör tillsammans

med flere sina rådsherrar, bland andra äfven Bielke, Oxen-

stierna och Waiienstedt. Till stället hade kommit en vac-

ker speljagt, som nyligen blifvit byggd och ordnad åt kron-

prinsen. Konungen beslöt inviga fartyget genom att der-

städes, åtföljd af hela sitt hof, intaga en middagsmåltid.

Under densamma druckos för den nya jagten en välkomst-

bägare, så dryg och åtföljd af så många andra skålar, att

gästerna och deribland konungen sjelf blefvo tämligen heta

om hufvudet. Efter måltidens slut gick enkedrottningen

med prinsessorna i land; men konungen stannade qvar

och inlät sig med Waiienstedt i ett samtal, som tycktes

hafva angått Bielke och dess högadliga vänner, och hvil-

ket varade ganska länge. Efter dess slut kom konungen

med ett stort och bräddfullt glas i handen till Bielke och

sade: du skall dricka en skål för alla trogna undersåtare!

Det vore väl^ om jag hade många, som tjenade mig och

fäderneslandet lika så väl, som denne grefve Waiienstedt.

Bielke tog emot glaset, men med allvarsam och nedslagen

uppsyn; kännande Wallenstedts tänkesätt och konungens

lynne. Karl märkte det, och frågade, hvarföre han såg

så bedröflig ut. Bielke svarade: jag har redan druckit

så mycket, att jag mår illa deraf. Pah! svarade konun-

gen, den, som varit generalguvernör öfver pommerinkarne,

den har nog lärt sig tåla några glas vin. Du slipper

icke med mindre än att tömma en skål för mina trogna

undersåtare. Bielke sade: men till hvilken serskild person

skall jag dervid vända mig.^ — Se här, sade konungen, och

slog Waiienstedt på axeln, se här är en man, som skaU

göra dig besked, och som icke lärer neka att dricka sin

egen skål. — Bielke svarade: vi skola i sådant hänseende
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dricka hvarandra till; ty när skålen gäller alla trogna

unders&tarCj då gör jag anspråk på att deri ega lika stor

del som någon annan. Konungen inföll: om också du

har del i den skålen^ så hafva likväl dina vänner ingen

del deri. —• Bielke svarade: jag afsäger mig all vänskap

med sådana personer^ som ers majestät icke anser för

trogna xmdersåtare. — Karl inföll: du afsäger dig såle-

des all vänskap med dessa herrar af de gamla slägterna^

hvilka trodde sig vara i mitt konungarike lika mägtiga,

som jag sjelf; och hvilka måhända också blifvit detj om

jag icke fått understöd af några trogna rådshcrrar^ så-

dana, som (pekande på Wallenstedt) den här. Just der

uppe på slottet, som du ser för dina ögon, kommo de och

ville föreskrifoa mig lagar i). Bielke sade: ers majestät

vet, att jag den tiden vistades i Frankrike, och att jag

alltid ådagalaggt en orubblig trohet. Konungen inföll:

jag talar icke om dig, utan om de der herrarne, som sutto

i rådet, när jag återkom från kriget; och hvilka under-

stodo sig att komma ut för att föreskrifva mig lagar. —
Bielke sade: ers majestät vet, att jag för det mesta varit

utrikes, antingen i Frankrike, Ungern eller Pommern, och

att jag således icke känner till dessa uppträden. — Jag

vet, svarade konungen, att du icke känner alla de skurk-

streck, som rådsherrarne förehade ; men jag vill, att du

skall lära känna dem. Undvikande svarade Bielke: jag

har dock inga anspråk på en sådan bekantskap, h varpå

han började tömma det stora glaset. Men konungen fort-

for: jag vill, att du skall blifva underrättad derom, på
det att du må lära känna de skurkarna. Lyckligtvis

hade enkedrottningen sett de stora glasen och anat oråd.

Hon kom vid konunsens sistnämnde ord till stället och

i) Jfr. 16. -130, Ol. Det tyckes dock af konungens ord,

som icke blott J. G. Stenbock ensam, utan ock flere bland

rådet hade vid något annat tillfälle om vintern eller våron

4680 kommit till Kungsör och gjort föreställningar mot

det egenmägtiga och olagliga sätt, hvarpå Karl redan då

förde regeringen.
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afbröt samlalef, i det hon tog konungen vid handen och

med en välberäknad vändning bad att i hans sällskap få

göra en spaLsergäng för att bese hans hästar och stall.

Vördnaden för modren och kärleken för hästarna och stal-

let gjorde, att konungen glömde eller afbröt sitt tal och

följde enkedrottningen. Så undslapp Bielke fortsättningen

af detta vådliga samtal. Men efter ett sådant uppträde

kände han sig än mera otrygg; häldst konungen, oak-

tadt sina vänskaps-försäkringar, aldrig mer blef densamme,

som han varit hade. Venedig begärde nu för tredje gån-

gen, att Bielke skulle öfvertaga den aflidne Königsmarcks

befäl; och det på villkor, som voro ganska lysande. Men
af fruktan för ny onåd vågade Bielke icke ens väcka

fråga derom. Konungen fick likväl genom en annan per-

son reda på saken och förbjöd Bielke mottaga anbudet»

Dennes lynne fördystrades mer och mer. I Stockholm

umgicks han icke med någon annan än med Johan Ga-
briel Stenbock och stannade för det mesta hemma i sitt

eget hus; man sade, mindre af sjttkdom^ än af sorg och

harm. I bref till en förtrogen vän skildrar han Stock-

holmslifvet på följande sätt. Här tänker man icke på
någonting annat än reduktioner och liqvidationer. Allt

det öfriga handteras som småsaker. Allmänna bruket är^

att lefva som en stackare. Man låter bära ett par rät-

ter upp på sin kammare och spisar der; men icke i mat-

salen. Man sätter för sin vagn ett par skinkmärrar^ så

eländiga^ att de blott med möda kunna draga densamma,-

i synnerhet då det bär uppföre den backe, som går tilt

slottet. När herrarnas åkdon äro så eländiga utanpå^

gissar jag, att deras hus icke äro bättre invändigt, oc/l

derföre har jag nästan icke besökt någon enda, utan stan-

nar för det mesta på mina rum o. s. v. Efter någon

tid fick han återvända till Stettin; men äfven derifrån

skref han mycket klagande bref öfver det bedröfliga till-

ståndet, och huru reduktionerna och missväxten gemen-

samt bortjagade folket och ödelade landet. Dessa och dy-

lika yttranden skulle troligtvis förr ejler sednare hafva.



191

kommit till konungens öron och orsakat en ny och ohjälp-

lig brytning. Fiere tecken dertill började visa sig; men
konungens död kom emellan 1) och Bielkes slutliga fall

inträffade först under Karl, den tolftes rcsering.

SJETTE KAPITLET.

KARL DEN ELFTES SAMTIDA.

RADS- KLLER BIELKE-PARTIET.

Vi förslå härmed förnämligast de herrar, som under

förmyndare-tiden framträdde på skådebanan, dels som tale-

män för en noggrannare rikshushållning, dels som adliga

fiender till den högadliga öfvermagt, som grefvarne ville

tillegna sig. Huru båda dessa bielke-partiets slräfvanden

kröntes af en framgång, som slutligen sträckte sig myc-
ket längre än upphofsmännen väntat och önskat, detta är

redan i allmänhet framstäldt. Här återstår att berätta

det öde, som slutligen träffade enhvar bland dessa herrar

serskildt. Vi nämna då först anföraren,

STEN' BIELKE.

Känd är hans föregående bana och dess mest ly-

sande skedde, nämligen då han åren 1GG5—1669 fram-

stod som förnämsta ledarf>n af det efter honom så kallade

bielke-partiet 1). Delta förbund upplöstes eller skingrades

under förmyndare-styrelsens sista år och tilltagande splitt-

ring. Det fordna partiets medlemmar lösgjorde sig från

hvarandra och började enhvar att följa sin egen väg, i

synnerhet efter konungens äntrade till regeringen. Kurc-

Se 13. 100—425-, 14. 60.
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barna blefvo stående för sig sjelfva; Råiamb slöt sig till

Gripenhielm; och Sten Bielke ingick en slags förening mod

Johan Gylienstierna och dess vänner inom hofvet. För

att störta den gemensamma motståndaren De la Gardie,

sågos dock alla dessa partiets medlemmar, m. fl., vid riks-

dagen 1675 återigen sluta sig tillhopa 1). De uppnådde

ock bemälte sitt mål; men emot förmodan, äfven ett an-

nat, nämligen målet för sin egen magt, sitt eget infly-

tande. Ty slutet på alltsammans blef, att hela partiet

förlorade allt förtroende både hos konungen, folket och

hos hvarandra. Vid denna nya upplösning slöt sig Bielke

än närmare till Gylienstierna och blef genom honom åter

upptagen till nåd. Han roade konungen med allehanda

berättelser om fordna tiders uppträden, och blef ofta kal-

lad till deltagande i jagtfärderna, samt erhöll icke få nåde-

bevisningar; t. ex. ena gången konungens porträtt 2); en

annan gång skriftligt löfte på framtida grefve-värdighet 3);

en tredje gång fullmagt alt i rikskanslerens ställe leda

rådets öfverläggningar 4); o. s. v. Efter Johan Gyllen-

stiernas död 1680, trodde man till en tid, att Bielke

skulle få i sin hand det hela af ärendernas ledning. Men
eJiuru blott 56 år gammal, var han dock allt för trött,

för sjuklig, kanske ock för beqväm till ett så kraft-

fordrande värf. Dessutom ogillade och motarbetade han

den rigtning, som sakerna började taga serdeles 1680.

Detta var icke konungen behagligt. Bielkes motstånd var

ej heller nog kraftigt, för att, som t. ex. Johan Gabriel

Stenbocks, ingifva aktning och fruktan och skaffa honom

en fördelaktig förlikning. Bielke sökte pruta emot,

men lät snart nog nedtysta sig; hvarföre ock hans anseende

föll hastigt och till fullkomlig obetydlighet. Vid det stora

riksrådsafdankandet 1682 fick han väl, för gammal vän-

1) Se 16. 24, 243.

2) Riksregistrat. d. 24 Dec. <678.

3) S. st. d. 17 Maj i 679.

4) S. st. d. 45 Maj 1679.
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skåps skull, behålla sin plats. Men sjuklig och missnöjd

med ärendernas gäng, drog han sig från allt deltagande i

de nya kungliga rådens öfverläggningar.

Sten Bielke var en bland dem, som med mesta ifver

och ihärdighet arbetat tor reduktion och för sparsamhet i

rikshushållningen. Men när denna rörelse kommit i full

fart, framrusade den mycket längre, än Bielke ämnat.

Han sökte derföre hejda dess lopp; och biträdde i sådan

afsigt vid författandet af adelns försvarsskrift 1673 1),

och likaledes i det motstånd, rådet 1680 gjorde. Men
fåfängt. Reduktionen i sin strängare gestalt blef beslutad

och drabbade Sten Bielke lika härdt, som någon bland de

andra herrarna. Serdeles ryktbar blef frågan om Ekols-

sund. Efter Klas Totts död hade Bielke ärft detta gods,

men med vidhängande skuld af 100,000 R:dr. Bielke

infriade skulden och behöll godset. Nu kom reduktionen

och påstod, att egendomen borde tillfalla kronan. Några

sade, att det var Magnus Gabriel De la Gardie, som gaf

konungen anvisning härtill; och att han gjorde det för

att sålunda tillfredsställa gammalt groll och hämnas sitt

eget fall. Kronan återtog verkligen Ekolssund, och som

man påstod, tämligen egenmägligt och obilligt, och Bielke

förlorade de 100,000 riksdaler han utlaggt. Flere andra

efterräkningar följde, hvilka slutligen alldeles uttömde

Bielkes förut icke obetydliga förmögenhet. Han måste till

och med afstå sin dyrbara och älskade boksamling. Sist

fallen i glömska och obetydlighet afled han 1684 i sitt

60 år.

Men reduktionens efterräkningar dogo icke så snart.

Ar 1689 hälsades sterbhuset med anspråk på 60,470 2),

samt år 1697 likaledes på 57,245 allt d. s. m. .-i). Sterb-

husets delägare hade dock redan vid Bielkes död uppgif-

4) Se IS. 70.

2) Nordin. Fol. bund. N:o 39, sid. 221.

3) Ka ra. -k o II. ark. General-Berättelsen 1697.

Fryxclls Ber. XIX. 13
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vit staten. Vi känna ej, huru räkningarna slutligen

blefvo afgjorda.

Ehuru en oupphörlig motståndare af De la Gardie,

hade dock Sten Bielke åtskilliga likheter med nämnde

herre. En bland dem bestod deri, att också Bielke var

tillgänglig för utrikes penningar. Flere spår antyda, att

man för detta ändamål brukade begagna girigheten hos

hans första fru, Brita Rosladin. Vi hafva redan förut

berättat en och annan dylik vängåfva. Det påslås ock,

att konung Ludvig har år 1672 ät nämnde friherrinna

gifvit 4,000 riksdaler som belöning derföre, att hon till

Frankrikes fördel omstämt sin förut mot samma magfc

fiendtligt sinnade man 1). — Den andra likheten med De

la Gardie bestod deri, att Bielkes krafter voro tillräckliga

för att sätta en rörelse i gång, men icke för att fortfa-

rande leda densamma; — tillräckliga för att stöta andra

från statsrodret, men icke att sjelf föra det. Bielke vå-

gade icke ens göra något sådant försök. Statsärenderna

tycktes dock sjelfva lägga sig i hans hand, och det icke

mindre än fyra scrskilda gånger; nämligen efter De la

Gardies trenne fall 1667, 1669 och 1675, samt efter

Johan Gyllenstiernas död 1680. Alla gångerna stod plat-

sen vid statsrodret ledig, och Sten Bielke närmast bred-

vid, likasom berättigad, nära nog sjelfskrifven till dess in-

tagande. Han gjorde det likväl icke, utan stadnade hvarje

gång overksam på sitt fprra rum; vare sig af blygsamhet,

sjelfmisstroende, räddhåga eller slapphet. Emedlertid dref

statsskeppet vind för våg, tills snart någon annan person

af djerfvare sinnelag och större tilltagsenhet framträdde

och lade sin hand vid roderstången.

4) Estrups bidrag etc. sid. 21. Vi hafva liiiväl icke fun-

nit ringaste spår af någon sådan Sten Bielkes öfvergång

till franska partiet", utan snarare tvärtom. Kanske att

Estrups uppgift är en förblandning med de vängåfvor, som
redan äro i dessa berättelser omtalade; se 15. 3H.
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KLAS RÅLAMB.

Mannen är redan förut tecknad 1); likaså hans före-

gående bana, ända till 168:2. Här mä ytterligare ett drag

tilläggas, som bevis på den opartiska stränghet, hvarmed

han skipade rättvisa, äfven mot sina ståndsbröder. På

de fyra år han var landshöfding i Uppland har han af-

skaflfat vid pass femtio der olagligt inrättade säterier.

Nu var han emellertid i onåd. Omkring 1693 lärer

dock någon försoning hafva egt rum. Den medlades mä*-

hända af drottning Ulrika Eleonora, hvilken för Rålamb

hyste mycket förtroende, och med hvars kammarfröken en

bland hans söner blef gift. Förlikningen var dock blott

skenbar. Rålamb vistades för det mesta på sina landt-

gods, fjerran från hofvet och statsärenderna; varande van-

ligtvis den, pä hvilken de missnöjde riktade sina blickar,

och bos hvilken de hämtade upplysningar och råd. Un-
der den skenbara hvilan arlietade hans penna ganska

flitigt. Allmänt ansågs han som författare till den förut

omtalta smygskriften mot presternas träldomspredikningar

1693 2). Vid samma tid utarbetade han ock en vidlyftig

afhandling om 1680 års riksdag och deraf följande för-

ändringar, hvilken under namn af Klas Rålambs deduktion

finnes i de flesta arkiver.

KNUT KURCK.
*

Vi upptaga här blott denne, den äldre brödren; den

yngre, Gustaf, var obetydligare och följde den förre i slä-

pet. Båda äro redan förut tecknade, jemnte deras förra

banor 3). Knut Kurck hade någon likhet med Klas Rålamb

i duglighet, ämbetsmannaförtjenster, åsigter och öden. Van-

^) Se 1*. 75.

2) Se 16. 223.

3) Se 14. 72—75.
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ligtvis finner man dessa herrar stående bredvid hvarandra;

så att den enas historia gäller äfven för den andra.

Knut Kurck var en man med nog sjelfsländighet

att då och då uttala sina grundsatser, men icke nog kraft

att göra dem gällande. Under riksdagen 1680 hotade

han att gå ifrån rådsbordet, i fall rådsvärdigheten för-

nedrades 1). Den förnedrades; men han satt ändå qvar.

Ar 1681 vägrade han att underskrifva beslutet om råds-

myndighetens afskaffande. Men när konungen förvisade

honom hofvet och hotade med rättegång, föll modet och

Kurck undertecknade skriften och bad om förlåtelse. Fastän

han underkastat sig dessa förödmjukelser, blef han dock

likasom flera hans kamrater år 1682 lockad eller tvingad

att taga afsked från rådsämbetet, och från denna lid ned-

sjönk han i fullkomlig obetydlighet.

Knut Kurck var liksom Rålamb en bland dem, som

arbetade för gransknings-kommissjonen och till en del

äfven för reduktionen. Han blef sedermera krossad af

detta sitt eget verk. Någon för Kurcks ära menlig för-

snillning eller dylikt kunde väl icke bringas i dagen 2).

Men genom de antagna nya och oväntade grundsatserna,

blef bemälte herre så utblottad, att hus och husgeråd i

Stockholm gingo under klubban, och han sjelf måste till-

bringa sina sista dagar i ganska torftiga omständigheter.

ANDERS LILLIEHOK

hörde icke egentligen till Bielke-partiet. 1 många fall

hyste han likväl åsigter, som voro med nämnde herrars

beslägtade; hvarföre han ock må i deras rad upptagas.

Han var son af hjelten under 30-åriga kriget, honom,

som föll i slaget vid Leipzig 1642 3\ redan då ärorik och

-1) Se lO. 153.

2) Se dock 14. 73.

3) Se t. 203, 213.
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segrande; men, som man trodde, från en framtid, prydd af

än skönare lagrar.

Sonens, Anders Lilliehöks, ungdom gaf stora förhopp-

ningar. Med lätthet förvärfvade han så utmärkta kun-

skaper, att icke blott flere den tidens lärda hälsade honom

med latinska lyckönskningsverser, ulan han sjelf kunde

ock besvara dem på samma sätt. Man liar efter honom

ganska många dylika skaldestycken l). Som ämbetsman

ådagalade han sedermera mycken drift och förmåga, likaså

redlighet och kärlek till fäderneslandet. Men framgången

svarade icke mot egenskaperna och förtjenslen. Orsaken

låg i ett lynne, som led af häftighet, oro och ärelystnad;

alla tre drifna till så betänklig höjd, att de föranledde

mycket obehag. Hos Karl den tionde var han i början

ganska väl upptagen; men blef sedermera enligt sägen på

ett snöpligt sätt bortvisad 2). Med De la Gardie låg han

i öppen fejd. Under en beskickning till Danzig råkade

han med denna stads borgerskap och styrelse i en så häf-

tig ovänskap, att de pä nära två års tid aldrig inbjödo

honom till sina högtidligheter, aldrig svarade på de besök,

han hos dem gjorde. Första gnistorna voro blott några

småsaker; men Lilliehöks hetta bragte dem till brand och

till en ömsesidigt retande skriftvexling. An ryktharare

blef dock hans träta mot kurfursten Fredrik Wilhelm af

Brandenburg. Den inföll under nämnde herres krig emot

Sverige. Lilliehök var vid samma lid svenskt sändebud

dels i Warschau, dels i Danzig. På båda ställena sökte

han naturligtvis främja Sveriges fördel och motarbeta dess

fiende, kurfursten .^). Ord och skrider voro enligt Lillie-

höks vana hvassa nog; kurfurslens svar blefvo ej mildare.

Deraf uppkom slutligen en strid, icke blott å ämbetets

vägnar, ulan ock af personlig förbittring. I ett samtal

i) Linköpings ark. Curmiiia suec. poet. vol. V. 7.

2) Se Fryxells han dl. 3. 118. Andra källor innehålla

motsatKcn.

3) Se 18. 243.
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raed polska sändebudet utbröt kurfurstens harm, och han

yttrade, att Lilliehök borcle för sitt uppförande tuktas med

käppen. Polacken blef sedermera ovän med kurfursten

och berättade då för Lilliehök nyssnämnde uttryck. Denne

blef ytterligt uppbragt. Som polska konungen var vid

samma tid i Danzig, begärde och fick Lilliehök offentligt

företräde inför honom och inför stadens styrelse. I denna

samling höll han då ett högtidligt tal, som med afseende

på nämnde hotelse angrep kurfursten med en sårande

djerfhet. Bland annat förekommo deruti följande ord: om
Fredrik Wilhelm^ kurfurste af Brandenhurg, verkligen

ämnar med käppar prygla mig, såsom han mäliända

pratat i vädret med den vanliga förlwtsning och lältsin-

nighetj som är hans eget straff',- då fur också jag, Anders

Lilliehök, hans majestäts konungens af Sverge fullmyndiga

sändebud hos hans majestät körningen af Polen samt hos

polska republiken, härmedelst tillkännagifva, att jag be-

slutat mot samme Fredrik Willielm, kurfurste af Branden-

burg, begagna fullkomlig vedergällningsrätt o. s, v. Lillie-

höks uppförande blef af många ogilladt, såsom det der

onödigtvis upptog ett mellan fyra ögon fälldt uttryck och

besvarade det så skymfligt och offentligt, att det skulle

till yttersta förbittring upphetsa den redan förut mot

Sverge fiendtliga kurfursten. Denne sednare begärde äfven,

att Karl den elfte mätte med något straff ådagalägga sitt

ogillande af LiHiehöks ord; men svaret blef icke blott

undvikande, utan till och med försvarande. Emedan,

skref konungen, äran är lika dyrbar som lifvet, så undra

vi icke, att vårt sändebud känt förtrytelse deröfver, att

man sökt nedsätta hans goda namn och rykte, och i hans

person äfven vårt eget anseende. Vi undra icke, att han

velat offentligen tillbakavisa ett sådant försök. Kurfursten

kunde icke erhålla någon upprättelse.

Hvad som mycket låg Lilliehök i vägen, var den

brådska och häftighet, hvarmed han ville truga sig till

befordringar och äreställen. Ännu qvarstå flere spår efter

ett dylikt äflande. Redan 1673 lät han vid ett och an-
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nat tillfälle första, alt han ville bli riksråd 1). Ar 1677
hördes efter honom många dylika ord; t. ex. hans om
igen yttrade längtan efter en stol vid rädsbordet; — hans

förhoppning om grefvevärdighet; — hans afund öfver den

yngre Johan Gyllenstiernas större och snabbare lycka; —
hans missnöje öfver, att ovännerna gingo honom förbi, o.

s. v. Till och med i skrifvelser till rådet kunde han

icke afhålla sig frän dylika ord och klagomål; så att Johan

Gyllenstierna plägade dels visa dem åt sina bordsgrannar,

dels uppläsa dem högt under de andras smålöje 2). Med
denna ärelystnad och rangsjuka förenades en adelsstolthet,

högre än hvad vi hafva funnit hos någon från den tiden.

Redan förut äro flere exempel deraf anförda 3).

Med sådana tänkesätt måste Lilliehök nödvändigt ogilla

den statshvälfningj som Karl den elfte genomförde. Han
gjorde det ock både 1680 4) och 1682. Sistnämnde upp-

träde är redan omlaladt S), och tillika konungens missnöje,

men slutligen gifna förlåtelse. Kort derefter utnämndes

Lilliehök till president vid wismarska tribunalet, hvilket

utan tvifvel var en slags förvisning, men tillika en be-

fordran. Lilliehök ville dock hvarken till Wismar eller

till något annat ställe i Tyskland; ty han fruktade den

personligt förolämpade brandenburgska kurfurstens hämnd.

Med svepskälet af en försvagad hälsa, lyckades han ut-

verka befrielse från sagde uppdrag. Deremot insattes han

i den nämnd, som skulle utarbeta den nya kyrkolagen.

<) Riks-ark. Svenske mäns bref. B. Skytte till G. A.
Baner 0.-12 Jan. 4674-.

2) Braheska ark. på Skokloster. Kanslirummet. Miscel-

ianea, T. II. relation des Discourses — — Lilliehök mit

dem Sekret. Svanhals -lö?? in Danzig gepflogen.

3) Se 1#. <39.

4) Se IS. 88.

ö) So 16. 202.
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Han hade nu återvunnit konungens förtroende 1) i så hög

grad, att han fick befallning i pennan fatta sjelfva försla-

get till den ifrågavarande nya stadgan 2). Också påstås,

att Lilliehök har deri velat tillegna konungen långt mera

magt, än hvad sedermera blef antaget. Lilliehök dog

1685; och oaktadt allt, hvad mot honom kunnat invän-

das, eflerlemnade han dock så stort anseende för redlighet

och drift, att ridderskapet och adeln ett helt är efteråt

uttryckte lill protokollet sin aktning och vördnad för

den aflidne.

Till Bielke-partiet hörde under förmyndaretiden och

intill 1680 äfven Bengt Oxenstierna, Johan Gabriel Sten-

bock och på sätt och vis också Nils Brahe. Men de två

förre förlikade sig med hofvet och blefvo Karl den elftes

män; och den sednare slöt sig mer och mer till den miss-

nöjda högadeln. Dessa herrar finnas derföre, hvar och en,

upptagne i den krets, dit de under Karls sednare rege-

ring hörde.

1) Braheska ark. pu Skokloster. Kanslirummet. Misceilanea

T. 1. Karl lill A. Lilliehök d. 8 Juli i68/i-, d. 5 Juni

^685.

2) Se Ig. 49.
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Gyldenstolpe, ISils, s. .^5, 184.
Gyllenbory, JuL. s. 10. 114.

Gyllenrreutz, K. G., s. 7.

Gyllenhiclm, K., s. lOl. 102.

Gyllenhoff, Ballh. s. 124.

Gyllenslierna. Johan, s. S. 41, 42, 43, 44. 4.'>. 47. 49, 51,

S2. 33, 5S, 36, 75. 122, 123, 125, 126, 169, 192, 194,
199.

Gyllenslierna. Karl. s. 54, 132, 141.

Gyllenslierna, Kristofer, s. 49, 34, 98, 134.

H.
Hansen, Fr., s. 19.

Hansson, O., s. 114.

Haslfer, J. J.. s. lO, 16, 49, 184.

Hedvig Eleonora, drottning af Sverge, s. 11, 34, 46. 32, 58,

64, 66, 69, 71— 78, 88, 90, 93, 98, 101, 127, 132, 160,

167, 189, 190.

Hedvig Sofia, hertiginna af Holst. Gottorp, s. 33, 69, 70.

Hellberg, s. 178, 179, 182.

Helmfeldt, S., s. 5.

Hermelin, 01., s. 161, 163.

Herodes, s. 62.

Herodias, s. 62.

Höghusen, H, s. 50
Hohenstein, s. 178.

Horn, s. 134.

Horn, Arv. B-, s. 172.

Horn, G., s. 170.

Horn, H, s. 1«2.

Hård, G., s. 27, 136.

her, Matlh., s. 32, 186.

Israel Birgersson, s. 113.

Ivarsson, Arvid, s. 120.
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JT.

Jakob den andra, konung i England, s. 36.

Johan den tredje, konung i Svcrge, s. 97.

Johannes döparen, s. 62.

Jonsson, Lars, s. 114.

Josef den förste, kejsare i Tyskland, s. 41.

Juel, Jens, s. 39.

Juél, Nils, s. 46.

Juliana, af Hessen-Eschwege, s. 91—95.

M.
Karckman, Anna, s. 11.

Karl den andra, konung i England, s. ."56.

Karl den åttonde Knutsson, konung i Sverge, s. 116.

Karl den nionde, konung i Sverge, s. 97.

Karl den tionde, konung i Sverge. s. 68, 91, 92. 94, 97,
101, 102, 105, 109, 116, 127, 157, 158, 164, 197.

Karl den elfte, hela boken.

Karl den tolfte, konung i Sverge, s. 20, 32, 55, 69, 99.

Katarina, d. y., pfaltsgrefvinna af Zweybrucken, s. 98.

Knut Eriksson, konung i Sverge, s. 149.

Krislian den femte, konung i Danmark, s. 36, 40, 42, 43, 44.

45. 46, 50.

Kristian Albert, hertig af Holst. Gottorp, s. 47.

Krislina, s. 92, 94, 97, 105, 106, 132, 135, 147, 157, 164, 166,

Kullberg, N. A., s. 121.

Kurek. G., s. 195.

Kurck, K, s. 122, 165, 191, 193— 196.

Königsmarck, Aurora, s. 82.

Königsmarck, Fil. Krislof., s. 41, 172.

Königsmarck, O. W , s. 129, 138, 142, 165, 175.

Ii.

Lagerlöf P-, s. 145.

Lewenhaupt, A. L., s. 172.

Lejonmarck, Sv., s. 114.

Lichlenstern, Habbceus, s. 122, 123.

Lieuen, s. 6.

Liewen, B. O. v., s. 6.

Lillie, G. H., s. 93.

Lilliehök, A., s. 7, 68, 75, 196—200.
Lindskiöld, E., s. 10. loi, 107, 117.

Lorin, Jonas, s. 136. 137, 142, 152, 153.

lAidvig den fjortonde, konung i Frankrike, s. 36, 42, 50, 56,
57, 127, 166, 194.
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Marchand, Jak., s. 94.

Maria Anna Joséfa, erkehertiginna af Österrike, s. 40.

Maria Elisabel, pfaltsgrefvinna af Zweybriicken, g. m. Gers-

dorff, s. 97, 98.

Maria Eufrosina, pfaltsgrefvinna af Zweybrucken. g. m. M.
G. De la Gardie, s. 64, 6S. 12S, 128, 153, 134, 136,

138, 139, 141, 142, 143, 144, 150—152.
Marschalek, Anna Sofia, s. 67, 68.

Mecklenburg-Guslrou\ (Magdalena eller Sofia eller Louise

eller Åufrusla), s. 88.

Mengden, Gust. v., s. 7.

MoUiIkcus, And., s. 28.

Morlaigne, s. 63.

Möller, P.. s. 53, 57.

Mörner, Olln. s. 70, 71.

K.

Nissenius Öllegiird, s. 11.
^

Nordenhicim, Anders, s. 68.

O.

Oliuekrans, J. P., s. 41, 121.

Oxenstierna, Axel, s. 106. 107, 153.

Oxcnslierna, Bengt, s. 8, 10, 49, 52, 56, 75, 88, 89, 99,

114. 154, 158, 165, 170, 176, 182, 183, 184, 185, 188,

200.

Oxenstierna, Charlotta, s. 89.

Oxenstierna, Elisabet, s. 153.

Oxenstierna, Erik, s. 153.

Oxenstierna, Gabriel Gustafsson, s. 106.

Oxenstierna, Karl Gustaf, s. 132, 142, f43, 157, 158.

Piper, K., s. 186.

Pontinus, M., s. 5.

Rabenius, Nits, s. 33. 34.

Relmskiöld. Joli., s. 169.

Reutercrantz. Mårt., s. 27.

Rosladin, Brita, s. 194.

W.

R.
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Rådbeck, 01.. s. 140, 14S.

Råiamb, KL. s. 122, 165, 192, 195, 196.
Rönqvist, s. 145.

Röök, L. J. von, s. 17.

Sachsen-Eisenach, (Fredrika Elisabet?), s. 89.

Schcel, Mngnas, s. 59.

Schuarzeiiberc], S. A. v., s. 10.".

Srhördeben, J. B., s. 49, 54.

Ser iver, Krisliaii. s. 61.

Sigismund, iioimng i Sverge. s. 97.

Sofia Amalia, (itottning af Danmark, s. 39. 40, 46, 71, 72.

Sofia Dorolcn, riirstinn,) af Cel!e, s. 40.

Soap. Karl, s. \ii9. 16p.

Spärr c, s. 2". ."1, 164.

Sparrc, Ebba, s. 164.

Sparre, Erik, s. 16.5.

Sparre, Mårla, s. 69, 70, 71,

Sparre, Per Larxson. s. 16.5—166.

Spegel, Haquin, s 13, 163.

Stenbock, Gast. OUo, s. 108, 122. 161—163.
Stenbock, Joh. Gabr., s. 16, 49, 96. 114, 122, 1.-53, 1.'54. 138,

189, 190. 192, 200.

Stenbock. Magnus, s. 64, 163.

Stenbock. Maria Elisabet, g. m. Ax. Liiiie, s. 63, 65, 67.

86, 87, 9ri.

Slockflet, s. 89.

Stormeranlz. s. 86, 87.

Swedberg, Jesper,^ s. 12, 37, 38.

Sverker I, s. 1-59.

T.

Terser US, .lok. s. 120.

Tessin, Niknd., d. y., s. 16, 17, 31 I?), 84, 91.

Texeira, D M., s 127.

Tliegner, 01., s. 120, 141.

Thurn, v., s. 132.

Torslcnson, Anders, s. 64, 158, 159.

Torstenson, Lennart, s. 64.

Torslenson, Märta, s. 64, 159.

Tott, KL, s. 193.

Typolius, Jak., s. 123.

Turenne, s. 167.
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u.

Vlrik, prins af Sverge, s. 163.

Ulrika Eleonora, d. ä., drottning i Sverge, s. 13, 34, 3.'i,

38, 39—88, 90, 195.

Vellingk, M., s. 75, <84.

V.

\%f.

Wachlmeister, Axel, s. 11. 26. 29, 41, 43, 49, 53, 93, 114.
Wachtmeister, Hans, s. 5, 10, 41, 92, 93, 134.

Wagener, s. 180, 182.

Wallensledt, L., s. lo, 55, 114. 174, 187—189.
Wallin, Georg, «. 88.

Wieselgren. P., s. 145.

Wilhelm af Oranien, s. 40, 93.

Wirwning. S., s. 77.

TF?7<e, J. de, s. 125.

Wittenberg, J. T., s. 169.

Wiltgensliin, s. 178, 179, 181.

Wrangel, Grela. s. 88.

Wrangel. Karl Gustaf, s. 108. 111. 112, 117, 129,160, 161.

Wrcde, Fab., s. 35. 165, 18.5.

Wilrleniberg, lEberhardina Lovisa, prinsessa?), s. 88.

Wurlembcrg. (Magdalena Sibylla, eniieherliginna?), s. 88.

Wurlcmbercj-MilmfcIga-rd, 'Anna eller Hedvig), s. 88.

Zueybriickcn, stamtalla, s. 100.

Ö.

Örnsledl, Frans JovU s. 49, 51, 53, 117, 124.
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